Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Telefon: 9968 8461,
Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Den 19. august 2020

Screeningsafgørelse
Fornyet behandling efter hjemvisning fra Natur- og Fødevareklagenævnet
Ikke pligt til udarbejdelse af en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget om
fredning af arealer ved Tversteds grønne front i Hjørring Kommune (FN-NJN-3-2019)
Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har den 10. januar 2019 fra Hjørring
Kommune og Danmarks Naturfredningsforening modtaget forslag om fredning af arealer ved
Tversteds grønne front i Hjørring Kommune.
Formålet med fredningen er,
-

At bevare de åbne og varierede klitlandskaber,

-

At sikre og forbedre områdets naturværdier, herunder især den righoldige flora og det
dertil knyttede dyreliv,

-

At give mulighed for naturpleje med henblik på at bevare og fremme hjemmehørende
arter, der er typiske for områdets naturtyper og begrænse omfanget af invasive arter
og forhindre deres videre udbredelse,

-

At sikre og styrke områdets funktion som spredningskorridor for hjemmehørende
arter af dyr og planter mellem de fredede områder vest og øst for fredningen og langs
kysten,

-

At sikre og forbedre offentlighedens ret til at færdes og opholde sig i området,

-

At medvirke til at opfylde Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med
hensyn til at beskytte naturtyper og arter, herunder sikre og forbedre levesteder for
markfirben.

Sagens oplysninger
Hjørring Kommune har som medsagsrejser sammen med fredningsforslaget fremsendt et
screeningsnotat til fredningsnævnet, jf. kriterierne i bilag 3 til lov om miljøvurdering af
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planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven), LBK. nr.
1225 af 25. oktober 2018.
Hjørring Kommune har i notatet tilkendegivet, at det samlet set vurderes, at
fredningsforslaget alene vil have overvejende positive miljøkonsekvenser og ingen negative
konsekvenser.
Høring af berørte myndigheder
Fredningsnævnet har medfør af miljøvurderingslovens § 32, stk. 1. nr. 1 foretaget høring af
berørte myndigheder. Fredningsnævnet har vurderet, at de berørte myndigheder i relation til
fredningsforslaget er Miljøstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Kystdirektoratet og Hjørring
Kommune.
Ingen af de hørte myndigheder har haft bemærkninger til screeningsnotatet.
Screeningsnotat
Der er i screeningsnotatet modtaget den 10. januar 2019 anført følgende oplysninger til brug
for fredningsnævnets afgørelse:
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Fornyet behandling efter hjemvisning fra Natur- og Fødevareklagenævnet
Fredningsnævnet traf i første omgang den 28. august 2019 en afgørelse om, at det fremsatte
fredningsforslag ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Denne afgørelse blev af en
lodsejer indbragt for Miljø- og Klagenævnet, som den 23. juni 2020 bestemte, at
fredningsnævnets afgørelse skulle ophæves og hjemvises til fornyet behandling i nævnet.
Miljø- og Fødevareklagenævnet henviste til, at der ikke var foretaget en
væsentlighedsvurdering i forhold til udpegningsgrundlaget på de omkringliggende Natura
2000-områder, der lever op til kravene efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3.
Fredningsnævnet har herefter den 2. juli 2020 fra Hjørring Kommune modtaget følgende
vurdering:
”…
Vurdering af fredningsforslaget ”Tversteds Grønne Fronts” indvirkning på Natura
2000 områderne ”Uggerby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb” og ”Skagens Gren og
Skagerak”
Fredningsforslaget ”Tversteds Grønne Fronts” grænser op til to Natura 2000 områder. Det
drejer sig om habitatområderne ”H5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb Natura
2000-område nr. 5, Habitatområde H5 ” og ”H1 Skagens Gren og Skagerak”. Derudover er
der 4,8 km til habitatområdet ”H2 Råbjerg Mile og Hulsig Hede”.
Beskrivelse af Natura 2000 områderne
Natura 2000-område nr. 5 Habitatområde H 5 ” Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's
udløb”
Natura 2000-området har et areal på 717 ha, hvoraf over 6 % udgøres af hav, og 535 ha er
statsejet. Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H5.
Området består mest af vidtstrakte og sammenhængende grønne klitter beliggende omkring
Uggerby Å’s udløb, og med udbredte bestande af karakteristiske og typiske arter. Desuden
skal fremhæves de mange øvrige klittyper, herunder nydannede klitlavninger, med en
spændende udvikling i plantesuccessionen. Herudover må fremhæves et artsrigt rigkær. En
stor del af Uggerby Klitplantage indgår også i området. Området rummer også et værdifuldt
dyreliv og en del sjældneplanter. Området er udpeget for at beskytte en række naturtyper,
især klitnatur og flere arter knyttet til vandløb.
I området findes der flere naturtyper, som i kraft af deres store arealmæssige udstrækning
eller deres høje naturkvalitet er af enten national eller international betydning. De er
værdifulde, fordi der er tale om så store sammenhængende klitområder i noget nær naturlig
tilstand, dvs. med fri dynamik, naturlige vandstandsforhold og et veludviklet og varieret
planteliv. Således forekommer en stor del af regionens grønne klitter i området. Af andre
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vigtige naturtyper i området bør især nævnes en lavning med rigkær, samt en ny- og
gendannet klitlavning på Uggerby Strand. Der er kun beskedne arealer med skovnatur, hvoraf
elle- og askeskov langs Uggerby Å udgør det største areal
Området rummer nogle af de største danske bestande af blodrød storkenæb, samt vigtige
bestande af sortbrun blåfugl og bilag IV-arten strandtudse. Havlampret er fundet i Uggerby
Å. Der er også de rødlistede plantearter baltisk ensian, bredbladet kæruld, pukkellæbe og
vendsysselgøgeurt.
Tre delområder af Natura 2000-området er omfattet af fredninger.
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 5
Naturtyper: Forklit (2110) Hvid klit (2120) Grå/grøn klit (2130) Havtornklit (2160) Grårisklit
(2170) Skovklit (2180) Klitlavning (2190) Enebærklit* (2250) Næringsrig sø (3150)
Brunvandet sø (3160) Vandløb (3260) Å-mudderbanke (3270) Urtebræmme (6430) Rigkær
(7230) Stilkege-krat (9190) Skovbevokset tørvemose* (91D0) Elle- og askeskov* (91E0)
Arter: Havlampret (1095) Bæklampret (1096) Odder (1355) Naturtyper og arter, der udgør
det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området.
Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra
habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype.
Ifølge basisanalyse 2016-2021 er omkring halvdelen af enebærklitten i god tilstand ved 2.
kortlægning, mens resten var i moderat tilstand, dog var en lille del i ringe tilstand, fortrinsvis
pga. forekomst af invasive arter. Lidt under halvdelen af områderne med grå/grøn klit er
ændret fra høj tilstand til god tilstand mellem de to kortlægninger, hvilket kan skyldes, at der
ved 2. kortlægning blev registreret invasive arter på 1-10 % af størstedelen af arealet med
grå/grøn klit. En større andel af klitlavningerne var i moderat tilstand i ved 2. kortlægning
sammenlignet med 1., hvilket dels skyldes tilgroning med vedplanter og dels forekomst af
invasive arter.
På en relativt stor andel af klitlavningerne er dækningsgraden af buske og træer på over 10 %,
hvilket er en potentiel trussel mod naturtypen.
I den grå/grønne klit er der en stor dækning af middelhøje og høje urter – det er naturligt for
typen, som er præget af marehalm og hjælme. Tilgroningen med vedplanter er et potentielt
problem for den grå/grønne klit – især rynket rose er et problem, men også forekomsten af
bjergfyr og sitka-gran er en potentiel trussel.
Natura 2000-område nr. 1, Habitatområde H1 ”Skagens Gren og Skagerrak”
Natura 2000-området har et areal på 270.295 hektar, hvoraf 531 ha er landfast, og 188 ha er
statsejet. Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H1.
Området består primært af hav, men omfatter også 531 ha lysåbne naturtyper. Den marine del
af området inkluderer naturtypen sandbanker. Den terrestriske del af Natura 2000 området
ved Skagens Gren ligger mere end 25 km væk, og påvirkes ikke på nogen måde.
Den marine del har følgende udpegningsgrundlag: Sandbanke (1110) og Marsvin (1351). De
nærmeste udpegede sandbanker ligger 1800 meter nord for fredningsforslaget. I
basisanalysen angives truslerne mod det marine udpegningsgrundlag at være fiskeri med
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bundslæbende redskaber, der kan påvirke undervandsvegetation og dyreliv negativt samt
garnfiskeri, der kan udgøre en trussel mod marsvin.
Væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1a for
fredningsforslaget ”Tversteds Grønne Fronts” indvirkning på Natura 2000 området
”Uggerby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb”

Da fredningsforslaget omfatter et område, der tilgrænser to Natura 2000-områder og har et
lille overlap med Natura 2000 området ”Uggerby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb”, laves
der en væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, af forslagets
virkninger på områderne.
Naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 3 og 4, implementerer habitatdirektivets artikel 6, stk. 3,
der har følgende ordlyd: ”Stk. 3. Alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med
eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre
planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres
virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund
af konklusionerne af vurderingen af virkningerne på lokaliteten, og med forbehold af stk. 4,
giver de kompetente nationale myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt,
når de har sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet, og når de - hvis det anses
for nødvendigt - har hørt offentligheden.”
Hjørring Kommune foretager derfor en vurdering af, om det kan udelukkes, at projektet i sig
selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke den udpegede lokalitets
gunstige bevaringsstatus væsentligt (væsentlighedsvurdering).
Det vurderes, at Fredningsforslaget på ingen måder kan påvirke arter eller naturtyper på
udpegningsgrundlaget for habitatområdet ”H2 Råbjerg Mile og Hulsig Hede”, der ligger over
4,8 km væk. Det samme gælder andre naturområder der ligger endnu længere væk.
Det vurderes, at fredningsforslaget ikke har en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område
nr. 1, Habitatområde H1 ”Skagens Gren og Skagerrak”. Den terrestriske del ligger mere end
25 km væk, og bliver derfor ikke påvirket. Den marine del støder op til fredningen, men
fredningsforslaget indeholder ikke bestemmelser, der omfatter havet ud for fredningen og der
er heller ikke nogle af bestemmelserne, der på nogen måde vil påvirke havet direkte. Derfor
vurderes det, at fredningsforslaget ikke har en væsentlig effekt på arter eller naturtyper på
udpegningsgrundlaget for dette område.
Den nye fredning støder op til den eksisterende fredning (Tversted Å) og Natura 2000
området vest for. Idet Natura 2000 området ikke følger den eksisterende fredning helt
præcist, er der et lille overlap, hvor den nye fredning går ind over Natura 2000 området. Det
drejer sig om et areal på 9400 m2 (se kortbilag 1). Dvs. mindre end 1 ha ud af
habitatområdets totale areal på 717 ha. Den del der overlapper, består af de terrestriske
lysåbne naturtyper: Havtornklit, Grå/grøn klit og klitlavning (se kortbilag 2).
Det vurderes at fredningsforslaget ikke påvirker Natura 2000 områdets gunstige
bevaringsstatus væsentligt hverken udenfor fredningen eller indenfor fredningsforslaget. Det
vurderes ligeledes, at fredningsforslaget ikke har en væsentlig effekt på arter eller naturtyper
på udpegningsgrundlaget for dette område.
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Den primære trussel mod habitatnaturtyperne, i den del der overlapper med fredningen, er
tilgroning med vedplanter. Invasive arter dækker 1-10 % af det udpegede område.
Fredningsbestemmelserne vil ikke være en forhindring for at imødegå disse trusler.
Driften og naturplejen af den del af fredningen, der ligger inde i Natura 2000 området, vil
blive styret af Natura 2000-basisanalysen og Natura 2000 handleplanerne. Dvs. at fredningen
og fredningens plejeplanen kommer til at følge Natura 2000 handleplanen, og derfor ikke vil
være en hindring i at lave de tiltag, der står beskrevet i Natura 2000 handleplanen.

De øvrige restriktioner i § 2-10 i fredningsbestemmelserne vurderes ej heller at kunne have
en væsentlig påvirkning for udpegningsgrundlaget for de omkringliggende Natura 2000
områder. På nær naturpleje er der tale om restriktioner ift. hvad der må bygges og ift.
anvendelsen af området.
§ 5 omhandler offentlighedens adgang. Denne paragraf følger Naturbeskyttelseslovens regler
om adgang i det åbne land, og det vurderes at der ikke vil blive mere færdsel eller forstyrrelse
i Natura 2000 områderne end der er nu.
Nordsøstien forlænges mod vest på en eksisterende sti. Den vestligste del går igennem Natura
2000 området. Det drejer sig om et stykke på 6 meter. Der laves ikke ændret belægning i
Natura 2000 området, og det vurderes at de 6 meters sti ikke har en væsentlig påvirkning på
Natura 2000 området hverken indenfor eller udenfor fredningen.
§ 6 Naturpleje og Naturgenopretning og § 7 Plejeplaner vil som beskrevet ovenfor altid følge
Natura 2000 handleplanerne og ikke være i konflikt med disse.
Fredningen vil ikke påvirke arter på udpegningsgrundlaget indenfor Natura 2000 området,
men det vil påvirke bestanden af markfirben udenfor Natura 2000 men indenfor fredningen
området positivt igennem målrettede tiltag for at forbedre levesteder.
Der er ikke registreret andre bilag IV arter indenfor fredningsområdet. Men det vurderes, at
der sandsynligvis er spidssnudet frø og muligvis strandtudse. Begge arter er registreret
omkring 2 km øst og vest for fredningsforslaget. Odder kan sandsynligvis findes som
strejfgæst i området ved Flodbæk eller Tversted Å. Det vurderes, at fredningen ikke vil
ødelægge yngle- eller rastesteder for nogle af disse arter. Tværtimod vil fredningen og den
efterfølgende pleje udenfor Natura 2000 området skabe nye og bedre levesteder for især
markfirben, men også de to paddearter.
Hjørring Kommune vurderer altså, at fredningsforslaget hverken i sig selv, eller i forbindelse
med andre planer og projekter, vil påvirke nogle Natura 2000 områder væsentligt, og at der
derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på
Natura 2000 områderne i nærheden jf. § 6 Bekendtgørelse 2018-12-06 nr. 1595 om
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter
Det vurderes også, at fredningsforslaget er med til at opfylde Danmarks internationale
forpligtigelser uden for internationale naturbeskyttelsesområder og ikke er en hindring for at
opfylde forpligtigelserne indenfor de internationale naturbeskyttelsesområder jf.
Naturbeskyttelsesloven § 36 stk. 2 og 3.
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Ligeledes vurderes det, at fredningen ikke forringer naturtyper og levesteder for arter eller
forstyrrer arter inden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, som området er udpeget
for jf. Naturbeskyttelsesloven § 36 stk. 4.
Hjørring Kommunes vurdering er foretaget på baggrund af egen vurdering af projektet, det
foreliggende datagrundlag og andre oplysninger om områderne, og vurderet i forhold til
Natura 2000 basisanalysen og Natura 2000-planerne.

Kortbilag 1. Overlap mellem fredningsforslaget (rød streg) og Natura 2000 området
”Uggerby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb” (orange skravering). Den eksisterende
Fredningen ”Tversted Å” er markeret med blå skravering.
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Kortbilag 2. Habitatnaturtyper: Rød = grå/grøn klit, sort = havtornklit, orange = klitlavning og
gul = grårisklit.
…”
Afgørelse og begrundelse
Fredningsnævnet vurderer efter Hjørring Kommunes seneste udtalelse af 2. juli 2020, at
fredningsforslaget ikke kan påvirke Natur 2000-områderne væsentligt. Under hensyn hertil
bestemmer fredningsnævnet på ny, at fredningsforslaget ikke er omfattet af krav om
miljøvurdering.
Fredningsnævnet har således på baggrund af den screening, som er foretaget af sagsrejseren,
Hjørring Kommune, og de i øvrigt foreliggende oplysninger, herunder kommunens udtalelse
af 2. juli 2020, vurderet, at fredningsforslaget ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2, nr. 1. jf. stk. 1, nr. 1 og
nr. 3.
Screeningsafgørelsen indeholder ikke stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets
gennemførelse, men er alene en afgørelse om, at fredningsforslaget ikke skal gennemgå en
miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen.
Sagens behandling
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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
Følgende fremgår af § 48 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM): En afgørelse efter § 19 om, at myndigheden ikke skal
gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer eller ændringer deri, kan påklages
efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til.
Stk. 2. Myndighedens afgørelse, som træffes ved gennemførelse af en miljøvurdering efter §
8, stk. 1, kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet
udarbejdes i henhold til.
Der kan derfor klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen
udløber 4 uger efter, at afgørelsen offentligt bekendtgjort. Klagen skal ifølge
miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, fr. lov om naturbeskyttelse § 43 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside 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. miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, jf. naturbeskyttelseslovens § 43:





ejere og brugere
enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om
underretning om sagens afgørelse
statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt
organisationer m.v., som betrages at have en væsentlige interesse i forslaget.

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 virkning 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.naevneneshus.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 ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
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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

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage,
eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har
truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, 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 afgørelsesudkast i partshøring.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Afgørelse er sendt til:
1. Tage Leegaard,
2. Jørgen Stubgaard
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Slots- og Kulturstyrelsen
5. Kystdirektoratet
6. Hjørring Kommune,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening v/ Jørgen Jørgensen,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
11. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
12. Friluftsrådet, centralt
13. Friluftsrådet, Kreds Vendsyssel
samt følgende lodsejere:






Jytas Udlejning ApS,
Nanny Bech,
Hjørring Kommune,
Randi Bjerre,
Karin Lisbeth Karlshøj og Tom Rasmus Karlshøj,
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Marie Louise Langkjær,
Boet efter Johannes Hoffmann, Ingeborg Flensted Nielsen,
Arne Gerhard Jørgensen og Topcan Holding ApS,
Anni Margrethe Jensen,
Richard G. Dawids,
Grundejerforeningen Klitstuen,
Mette Margrethe Hust, Anne Kathrine Hust Iversen, og Hans Henrik Hust,
Sofie Hust Augustesen og Anders Hust Augustesen,
Anne Kathrine Hust Iversen,
Tranebærvejens Grundejerforening,
Christian Janner Olesen,
Ole Poul Riis,
Paradisdalens Grundejerforening v/ Lars Krogh Andersen
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