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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 29. juni 2020

FN-NJN-3-2019: Forslag om fredning af Tversteds Grønne Front.

Den 10. januar 2019 blev der af Danmarks Naturfredningsforening og Hjørring Kommune rejst 
fredningssag vedrørende fredning af Tversteds Grønne Front i Hjørring Kommune.

Fredningsnævnet har afholdt offentligt møde den 27. marts 2019, ligesom der den 19. juni 2019 har 
været afholdt besigtigelse med de lodsejere, som har ønsket dette. 

Fredningsnævnet har den 28. august 2019 på baggrund af Hjørring Kommunes screeningsnotat truf-
fet afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med frednings-
forslaget. Denne afgørelse er den 26. september 2019 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
som ved en afgørelse af 23. juni 2020 har ophævet og hjemvist fredningsnævnets afgørelse, da der 
ikke er foretaget en væsentlighedsvurdering i forhold til udpegningsgrundlaget på de omkringlig-
gende Natura 2000-områder.

Efter Naturbeskyttelseslovens § 37a, stk.1, bortfalder fredningsforslag, hvis fredningsnævnet ikke 2 
år efter at fredningssagen er rejst, har truffet afgørelse vedrørende fredningen. Fredningsnævnet kan 
dog i henhold til § 37, stk.3, i særlige tilfælde inden udløbet af 2 års fristen beslutte at forlænge fri-
sten med op til 2 år.

På baggrund af ovennævnte forløb, og i lyset af Covid 19-situationen har fredningsnævnet besluttet 
at forlænge fristen i naturbeskyttelseslovens § 37a med 1 år, således at fristen udløber den 10 januar 
2022. 

I afgørelsen har deltaget formanden for fredningsnævnet dommer Niels Bjerre samt det ministerielt 
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jørgen Stubgaard.

Afgørelsen er truffet i enighed.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-
klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmesi-
de www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
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 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og mil-

jø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- 
og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevare-
klagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 
behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage til-
bage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ik-
ke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

1. Tage Leegaard,
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2. Jørgen Stubgaard,
3. Miljøstyrelsen, 
4. Hjørring Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Hjørring,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel,

Følgende lodsejere og lodsejerrepræsentanter:

a. Jytas Udlejning ApS,
b. Nanny Bech,
c. Hjørring Kommune,
d. Randi Bjerre,
e. Karin Lisbeth Karlshøj og Tom Rasmus Karlshøj,
f. Marie Louise Langkjær,
g. Boet efter Johannes Hoffmann, Ingeborg Flensted Nielsen,
h. Arne Gerhard Jørgensen og Topcan Holding ApS,
i. Anni Margrethe Jensen, 
j. Richard G. Dawids,
k. Grundejerforeningen Klitstuen,
l. Mette Margrethe Hust, Anne Kathrine Hust Iversen, og Hans Henrik Hust,
m. Sofie Hust Augustesen og Anders Hust Augustesen,
n. Anne Kathrine Hust Iversen,
o. Tranebærvejens Grundejerforening,
p. Christian Janner Olesen,
q. Ole Poul Riis,
r. Paradisdalens Grundejerforening v/ Jørgen Warberg og Lars Krogh Andersen,
s. Grundejerforeningen Vesterklit v/ formand Gert Nielsen,
t. Grundejerforeningen Poul Ankers Klit v/ formand Torben Bajlum.


