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Klage over Hjørring kommunes afgørelse vedrørende forbudsskilte ved Dalsager Klit,
Hjørring kommune, sagsnr. 01.05.15-K08-1-17
Hjørring kommune har i en afgørelse af 3.8.2017 tilkendegivet, at man ikke agter at tilsidesætte skiltning, som forbyder almenhedens færdsel i området Dalsager Klit, som er et
overdrevsområde præget af indlandsklitter mellem Hjørring og Sindal på ca. 50 ha. Arealet er
i sin helhed omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Hjørring kommunes afgørelse indebærer
i praksis, at offentligheden fremover formenes adgang til arealet, hvilket DN Hjørring og
DOF Nordjylland hermed ønsker at klage over.
Naturbeskyttelseslovens formål er ud over at beskytte naturen ”at give befolkningen adgang
til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet”. Det
betyder at der skal være særligt tungtvejende behov for beskyttelse af særligt udsatte arter for
at man kan tilsidesætte lovens formål om at give adgang.
Man må derfor se på hvorvidt de nævnte observerede dyrearter kan forventes at blive
væsentligt påvirket af det meget begrænsede antal besøgende i området og som kan forventes
i fremtiden.
Både de ynglende tornskader og sommerfuglene vil udelukkende kunne være et problem i
sommerperioden hvor arealet alligevel kan lukkes med henvisning til de græssende dyr. Uden
for sommerperioden er der ikke ynglede tornskader og sommerfugle og dermed bortfalder
kommunens argument.
Observationer af usædvanlige og sjældne arter indberettes typisk til DOFbasen og Fugleognatur. Disse indberetninger sker af besøgende i området. Hvis indberetningerne kan bruges af
lodsejerne til at forbyde adgang, så må man som besøgende overveje at undlade indberetning.
Det vil reducere vores viden om arters forekomst og udbredelse.
Hvis området lukkes vil der ikke længere være observationer, bortset fra hvad ejeren og
kommunen eventuelt indberetter. Dermed kan man ikke længere vurdere områdets naturværdi
og beskyttelsesbehov.
I Dalsager Klit er der observeret og indberettet sjældnere arter, men dette er en funktion af at
landskabstypen er begrænset udbredt. På de fleste lidt specielle naturområder vil der kunne
observeres mindre udbredte arter, så det vil være meget uheldigt om man generelt kan lukke
naturområder blot fordi der er observeret sjældne arter.
En lukning må forudsætte at de observerede arter har et helt specielt beskyttelsesbehov, som
kun vil kunne opfyldes gennem en lukning. Begge arter, som er nævnt i kommunens
begrundelse for en lukning af området for offentlig færdsel– nemlig Rødrygget Tornskade og
sommerfuglen Kommabredpande - findes med pæne bestande i Skallerup Indlandsklitter (i
Hjørring kommune), der på mange måder minder om Dalsager Klit, og begge arter trives fint
her med menneskelig færdsel.

På ovenstående baggrund opfordres Naturklagenævnet til at omgøre afgørelsen til et forbud
mod den nu tilladte skiltning.
Med venlig hilsen
Jørgen Jørgensen
DN Hjørring
Børge Søndergaard
DOF Nordjylland

