
Selvtægt og demokrati ved Lønstrup  
 
I et stærkt misvisende læserbrev i NORDJYSKE den 10/1 2018 udnævner Jørgen Kristiansen 
Danmarks Naturfredningsforenings Hjørring afdeling til overdommer over Hjørring byråd 
med hensyn til kystsikring. Det er en fuldstændig udokumenteret påstand, der i betænkelig 
grad læner sig op ad injurier med politikerne i Hjørring byråd som de forurettede.  
 
Det er korrekt, at Danmarks Naturfredningsforening tager naturens parti og går ind for i 
videst muligt omfang at bevare den frie dynamik på vores kyster. Men vores indflydelse er på 
ingen måder anderledes, end den der gælder for alle andre, der på lovlig vis ønske at deltage i 
beslutningsprocessen. Det er igennem denne demokratiske proces, at beslutningerne om 
beskyttelsen af vores fælles naturværdier træffes. 
 
Vi kan så konstatere, at andre igennem selvtægt og hærværk forsøger at kortslutte 
beslutningsprocessen. Det bør efter vores opfattelse kun føre til fordømmelse, og vi opfordre 
politiet til at sikre, at de skyldige stilles til ansvar for deres handlinger.  
 
Men vi kan desværre konstatere, at aktionen tilsyneladende har haft den ønskede effekt. For 
nu er Lønstrup kommet på landsdækkende TV, og adskillige politikere kappes om at give 
mere elle mindre halvhjertede løfter om handlinger. 
 
Området syd for Lønstrup er et helt unikt naturområde specielt på grund af de stejle klinter. 
Det netop disse klinter, der er hovedårsagen til, at området er udpeget til et såkaldt 
Natura2000 område, som Danmark ifølge EU’ Habitatdirektiv er forpligtiget til at sikre 
bevarelsen af. At området skal nyde beskyttelse retfærdiggøres af de adskillige tusinde 
turister, der årligt besøger områder. Det er formentlig et af de bedst besøgte Natura2000 
områder i Danmark – ja måske endog i hele Europa.  
 
Netop bevarelsen af denne naturtype kan kun ske ved at sikre den frie dynamik. En eventuel 
hård kystsikring med fx høfter, som det ses ved Harrerenden nord for Lønstrup, vil være en 
direkte trussel mod bevarelsen af Natura2000 området og dermed i strid med 
Habitatdirektivet. Her er klinten erstattet af græsklædte skrænter og badestranden er nu en 
bunke granitsten. Hjørring kommune markedsføres som kommunen med de flotte 
badestrande. Ved at etablere hård kystsikring syd for Lønstrup kommer vi til endnu engang at 
ofre noget af denne attraktion for at redde nogle få sommerhuse. 
 
Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Danmarks Naturfredningsforening gennem lovlige og 
demokratiske virkemidler vil kæmpe for, at Direktivet overholdes, så vi til stadighed kan 
bevare et helt enestående naturområde og badestrand ved Lønstrup til glæde for mange 
herboende og turister.  
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