Fakta om Knuden og kystsikring, bragt i Nordjyske sept. 2016.
I Nordjyske 27/8 udnævner Jørgen Kristiansen (JK) fredningen ved Lønstrup Klint og Rubjerg
Knude til et ”stort bedrag” og giver udtryk for opfattelsen af, at "modstanderne af kystsikring
udgør en stærk, indflydelsesrig lobby bestående af Danmarks Naturfredningsforening,
Kystdirektoratet, eksperter på AAU, og topembedsmænd i Naturstyrelsen". JK mener også, at
"[Natura 2000]Planen fremtræder som et embedsmandsinitiativ, der ikke har været drøftet på
det overordnede politiske plan".
Det er store ord i august, og indlægget bidrager til et ufuldstændigt og rodet billede af
forholdene ved Knuden og langs Lønstrup Klint.
Lad mig derfor starte med at slå fast, at vores siddende Miljø- og fødevareminister har
godkendt den gældende Natura 2000-plan for Rubjerg Knude. Han er sågar afbilledet og
citeret i den. At kalde planen et "embedsmandsinitiativ" kan derfor virke temmelig misvisende.
Planen, som ministeren altså har underskrevet, angiver som sit overordnede formål jf. afsnit
3.1 (min understregning):
"At naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Dette
indebærer en bevarelse af området med veludviklede vandremiler og kystklinter i fri dynamik,
samt et lysåbent, varieret og sammenhængende klitlandskab, med veludviklede havtornklitter,
med lavtvoksende klittyper og kalkoverdrev imellem".
I planens "Generelle retningslinjer" på side 13 angives det:
"Myndighederne tager i deres administration af lovgivningen og deres forvaltning
udgangspunkt i målsætningen for det enkelte Natura 2000-område og sikrer dermed en
grundlæggende beskyttelse af udpegningsgrundlaget".
Det er disse afsnit som meget klart angiver, at myndighederne i deres administration af
lovgivningen skal tage udgangspunkt i målsætningen for området, herunder at der skal sikres
"kystklinter i fri dynamik".
Rubjerg Knude hører som bekendt til blandt vore største naturattraktioner og rummer nogle af
de mest storslåede landskaber i Danmark – det tror jeg at enhver, som har besøgt stedet, vil
skrive under på. Derfor er der gennem tiderne udfoldet mange bestræbelser på at beskytte og
bevare området. Den første naturfredning kom i 1948 – for næsten 70 år siden – og i 1965
blev yderligere et areal nord for Mårup Kirke fredet. I 1998 blev Lønstrup Klint og Rubjerg
Knude udlagt som Natura2000 område nr. 7. Det udgør et areal på 292 ha. og strækker sig fra
Klitvej i Lønstrup i nord til ca. ud for Rubjerg gl. Kirke i syd. Vores i alt 254 Natura2000
områder kaldes også ”internationale naturbeskyttelsesområder” og har hjemmel i EU’s
habitatdirektiv, som er implementeret i den danske Lov om Naturbeskyttelse.
Endelig blev Lønstrup Klint i hele sin udstrækning fra Lønstrup til Løkken i 2007 udlagt som
internationalt Geosite, hvilket er en anerkendelse af, at Lønstrup Klint hører til blandt de
allermest seværdige og værdifulde geologiske lokaliteter i Danmark, på linje med Møns Klint
og molerskrænterne på Fur.

Fredningsbestemmelserne fra hhv. 1948 og 1965, som JK gennemgår meget grundigt, siger
ganske rigtigt intet om kystbeskyttelse. Vore vise fredningsfædre kunne nok ikke forudse, at
der kunne fremkomme ønsker herom. Men jeg vil da ikke undlade at nævne, at DN’s lokale
afdeling i Hjørring samt Turistforeningen i Lønstrup for ca. 40 år siden advarede imod byggeri
af yderligere sommerhuse syd for Lønstrup, da de nyeste sommerhusområder blev udstykket.
Natur- og Miljøklagenævnet har fastslået, at fredningsbestemmelserne ikke er til hinder for at
der kan gives dispensation fra fredningsbestemmelserne til kystsikring. Så tilbage står
spørgsmålet om, hvorledes en evt. kystsikring vil påvirke skrænter og klinter. I vurderingen af
dét spørgsmål gælder det, at man med rimelighed skal kunne udelukke, at klinterne påvirkes
negativt, dvs. at de får et andet profil.
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