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Afgørelse vedrørende forbudsskilte ved Dalsager Klit

Hjørring Kommune agter ikke at tilsidesætte skiltning, hvis teksten ændres og
skiltene laves med Naturstyrelsens design. De nuværende skilte tages ned, og et nyt
skilt sættes op med følgende tekst:

Dalsager Klit
Uvedkommende forbydes adgang for at beskytte dyreog planteliv
Kun adgang efter ejers tilladelse (evt. tlf.nummer).

Redegørelse:

Hjørring Kommune modtog den 30.03.2017 en anmeldes af forbudsskilte ved
Dalsagerklit.
Arealet består af afgræssede indlandsklitter med en meget høj naturtilstand.
Dalsager Klit er indhegnet og der går køer det meste af året.
Der går en markvej ind i området. Markvejen fører igennem hegenet via en låge.
Der har været hegn på tværs af markvejen fra før 1992. Markvejen fører kun ind i
hegningen og er ikke gennemgående. Hjørring Kommune vurderer derfor at
markvejen er lovligt spærret, og at der ikke er adgang til arealet jf. § 26 i
Naturbeskyttelsesloven.

Side 2

Ifølge § 24 stk. 5 er der er dog adgang til hegnede, udyrkede arealer, hvor der ikke
er græssende husdyr, gennem låger og led og over stenter eller lignende, såfremt
der ikke er opsat skilte, der helt eller delvis forbyder denne færdsel. Ejeren kan
opsætte sådanne skilte, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige
udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis
der er behov for beskyttelse af dyre- og planteliv.

I dette tilfælde vurderer Hjørring Kommune, at der kan sættes et forbudsskilt op, for
at sikre beskyttelse af dyre- og planteliv.
Arealet er en vigtig yngleplads for rødrygget tornskade, og der findes flere rødlistede
sommerfuglearter bl.a. kommabredpande. Om vinteren er arealet rasteplads for flere
rovfugle og uglearter.
Klage
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet inden fire uger. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til
på forsiden af www.nmkn.dk.
For mere information se klagevejledningen.
En evt. retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 mdr. fra dags dato, jf.
lovens § 88, stk. 1.

Side 3

Bilag
1. Klagevejledning

Med venlig hilsen

Laus Gro-Nielsen
Naturmedarbejder
Tlf. +4572336759
E-mail lgn@hjoerring.dk

Kopi af afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring afd., dnhjoerring-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk
DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk
DOF-Hjørring, hjoerring@dof.dk
Friluftsrådet i Vendsyssel, att. Thomas Elgaard Jensen, Kragkærvej 5, Astrup, 9800
Hjørring, vendsyssel@friluftsraadet.dk
Helge Paulsen, hep@aqua.dtu.dk

