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By- og Udviklingsforvaltningen
Skamlingsbankeselskabet - Fonden til bevarelse af klokkestablen

Den hvide streg angiver forslag til ny fredning

 Skamlingsbanken formet af gletsjere 
Da sidste istids gletsjere forlod området ved Lillebælt 
syd for Kolding for ca. 17.000 år siden efterlod de en 
113 meter høj bakkekam. Sådan blev Skamlingsbanken 
dannet, som en 2-3 km lang randmoræne. 

Møde på Skamlingsbanken 1919.

Fredningen støtter op om de rekreative værdier 
På Skamlingsbanken kan man frit vandre, løbe, cykle på 
stierne og kælke ned af bakkerne. Man må slå sig ned 
overalt på de arealer kommunen ejer og nyde udsigten 
og naturen. Fredningen skal øge synligheden, så flere får 
kendskab til den perle, som Skamlingsbanken er.



Den nye fredning styrker beskyttelsen af naturværdierne
Diger med hassel og krogede egetræer vidner sammen med 
spredte hvidtjørn, om et gammelt græsningslandskab, der i 
årtier har givet liv til et væld af planter, insekter og svampe. 
Særligt overdrevene er i særklasse.

Kolding Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har i fællesskab rejst en ny fredningssag 
for Skamlingsbanken. Ønsket med en ny fredning er at sikre landskab og naturværdier i et meget 
større område end i dag. I alt 128 hektar - mere end fire gange så stort som den eksisterende fredning. 
Den nye fredning vil som den gamle fredning sikre ”…den skønne vide Udsigt baade ud over Vandet 
og ind over Landet”. 
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Skamlingsbanken mod nordøst ca. 1858. 

Det kulturhistoriske mødested styrkes
Skamlingsbanken var og er en fantastisk smuk og traditionsrig 
ramme om både folkelige forsamlinger, kulturelle begivenheder 
og møder af forskellig slag. Det ønsker vi fortsat, at Skamlings-
banken skal være.

Mindesmærker beskyttes
Der er gennem de sidste 175 år rejst flere mindesmærker for 
historiske personer og begivenheder. De er en vigtig del af 
områdets kulturhistoriske fortælling. Med fredningen sikres 
9 navngivne mindesmærker på deres nuværende placering.


