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Fredningen af ”Tversteds grønne front” 

For en lille måned siden sendte Danmarks 
Naturfredningsforening og Hjørring kommune et 
fælles forslag om Fredning af ”Tversteds grønne 
front” til Fredningsnævnet til behandling. 
Fredningsforslaget er resultatet af et grundigt og 
godt samarbejde mellem DN og kommunen, og 
hvis Fredningsnævnet godtager forslaget og 
freder i henhold til vores forslag betyder det, at 
ca. 100 ha store naturområde umiddelbart nord 
for Tversted by fredes og beskyttes for eftertiden.  
 
Der kan ikke bygges flere sommerhuse, og 
naturen i området skal plejes med græsning og 
fjernelse af uønskede arter som f.eks. rynket 
rose. Der er lavet meget grundige botaniske 
undersøgelser i området, som viser at det huser 
en helt enestående flora. Ved Tversted er 
vegetationen tilmed usædvanligt rig, hvilket 
fremgår af følgende citat af Flemming Thorning-
Lund, en af landets mest erfarne feltbotanikere:  
 

”I de ca. 40 år, hvor jeg har udarbejdet biologisk-

landskabelige kommentarer til fredningssager (…), har 

jeg ikke oplevet en så betydelig rigdom inden for et 

trods alt så begrænset område som i denne sag. 

Antallet af biotoper og arter har været overvældende - 

en af mine største oplevelser blandt sager 

overhovedet”. 

 I forvejen har vi to fredninger hhv. umiddelbart 

vest og øst for det foreslåede areal, og en 

kommende fredning vil således binde to 

eksisterende sammen med den nye til et meget 

stort område med en fremragende kyst- og 

klitnatur. Dele af arealerne er allerede beskyttet 

som Natura2000-område eller der er klitfredning, 

men med den nye fredning får vi bundet det hele 

sammen og får lavet nogle sammenhængende 

planer for både naturplejen og de rekreative 

interesser, stiforløb, m.m.  

I DN Hjørring er vi meget glade for at det er 

lykkedes at komme så langt, og vi er stolte over at 

vi med Tversted-fredningen er med til at rejse 

den tredje fredningssag i Hjørring kommune 

indenfor de sidste 5 år! 

Naturplejearrangement på Kilde-engen, Sct. 

Knudsby 

I starten af året fik vi en henvendelse fra to 

ildsjæle – Dorte og Heine - fra Sct. Knudsby 

Borgerforening om vi ville være med til at 

organisere et naturplejelaug i Sct. Knuds Kilde. 

Det ville vi selvfølgelig meget gerne, og vi fik 

arrangeret en naturplejedag med bistand fra DN’s 

sekretariat, Naturens Ambulance og en erfaren 

le-instruktør. Den fandt sted i starten af juni, og 

de i alt ca. 15 deltagere fik slået græs med le og 

buskrydder på ”den 3. sø”, dvs. engarealet 

umiddelbart øst for den eksisterende, østligste 

sø. Der var godt vejr og højt humør, og da dagen 

var omme efterlod vi en flot, afslået eng med 

græs i store bunker, som senere blev afhentet af 

kommunen. Håbet for naturplejen er, at vi ad åre 

kan opleve et langt mere spændende planteliv på 

engen, når de store og skyggende græsser bliver 

holdt nede. Engen blev navngivet ”Kilde-engen”, 

da den ligger i umiddelbar forlængelse af selve 

den gamle helligkilde. 

Foredrag med Kjeld Hansen om ”Det store svigt” 

Et andet af årets højdepunkter var vores 

foredragsaften med den kendte miljøjournalist 

Kjeld Hansen, som vi havde i april. Kjeld er blandt 

landets førende miljøjournalister, og han er bl.a. 

forfatter til de store bogværker om Det tabte 

Land og Det store svigt. Sidstnævnte var emnet 

for foredraget, hvor han tager fat i det paradoks, 

at Danmarks har en af de mest ringe naturer i EU 

skønt vi er blandt de rigeste nationer. Frednings-

instrumentet er ikke altid – og desværre ofte 

langtfra – nok til at sikre naturen. En af de mest 

overraskende konklusioner i bogen er, at den 

danske stat i årevis har indrapporteret forkerte 

tal om antallet af fredninger i Danmark – kun ved  



 

 

at tælle kirker, store sten, forbud mod reklamer 

og P-pladser ved strandene med som 

”naturfredninger”, er det lykkedes at puste 

tallene op og skabe illusionen om det 

naturfredede Danmark. Der kom omkring 80 

tilhørere til foredraget, som kunne gå – om ikke 

opmuntrede – så dog mere oplyste hjem efter 

arrangementet. 

Projektet med Vildere Natur i Hjørring Bjerge 

Naturen i Hjørring Bjerge skal gerne blive vildere. 

Igennem Det grønne Råd er vi i gang med et 

samarbejde med kommunen om en plan for 

Hjørring Bjerge, som skal åbne mulighed for en 

fremtidig drift, som sker mere på naturens 

præmisser. Det kan formentlig lade sig gøre fordi 

aftalerne om forpagtning af kommunens arealer 

udløber i år. Det handler i høj grad om at skabe 

mere variation i driften og stoppe brugen af 

sprøjtemidler og gødning – ca. 1/3 af arealet 

drives i dag temmelig intensivt som græsmarker, 

og denne drift skulle vi gerne have ekstensiveret. 

Måske skal der også være helårsgræsning på en 

del af arealet, og der er forskelige planer og ideer 

i spil. Det hele skal ske i samspil med de mange 

brugere, som færdes i Bjergene og bruger dem til 

mange forskellige rekreative formål. 

Valg af ny præsident for DN 

I vores kære, gamle forening var en af årets store 

begivenheder valget af en ny præsident på 

repræsentantskabsmødet i Fåborg i april. Der var 

kampvalget, som faldt ud til Maria Gjerdings 

fordel. Maria fik ca. 2/3 af stemmerne. Nogle af 

jer har sikkert stiftet bekendtskab med hende 

gennem TV, hvor hun tidligere som miljøordfører 

for Enhedslisten ofte har været på. Nu 

repræsenterer hun DN på fornemste vis, og vi kan 

allerede se, at DN er kommet rigtig godt med i 

medierne efter Marias valg. Md hende som 

præsident har DN fået en stærk og vedholdende  

 

stemme, som taler naturens, miljøets og klimaets 

sag morgen, middag og aften. 

 

Planerne om kystsikring ud for Lønstrup syd 

I senvinteren var der tilløb til at fjerne 

Natura2000 beskyttelsen på den nordligste 

strækning af Lønstrup klint for at kunne tillade 

byggeri af en fast kystsikring syd for Lønstrup by. 

Det var anført af eks-landbrugsministre Lunde 

Larsen, som havde følere nede i Bruxelles: Kunne 

man dog ikke lempe lidt på de strenge 

bestemmelser? Da vi fik nys om det krævede i 

aktindsigt i hele ministeriets korrespondance 

med EU–kommissionen og med Kystdirektoratet, 

som vi også fik med forbløffende kort varsel. Ud 

af korrespondancen kunne vi læse, at man ikke 

var helt nøjeregnende med sandheden overfor 

kommissionen, men så fik vi pludselig en ny 

miljøminister, og siden har vi ikke hørt noget til 

sagen. Hvis den skulle dukke op igen vil vi være 

klar med en skrivelse til kommissionen. Lønstrup 

Klint og Rubjerg Knude er stadig en af vores røde 

linjer i forhold til kystbeskyttelse – det vil efter 

vores mening være undergravende for vores 

naturbeskyttelse, hvis man begynder at gøre 

indhug i vores allermest flotte og værdifulde 

natur som oven i købet er beskyttet 

internationalt. 

Generelt om kystsikring støtter vi kommunens 

hidtidige linje, som går ud på at bruge den mest 

skånsomme metode, nemlig sandfodring. Og 

gerne på revlerne, hvor det gør lige så stor nytte 

som på selve stranden. 

Vi afventer med interesse forsøget med 

kystbeskyttelse nord for nedkørslen til Nr. Lyngby

 Strand, hvor der anvendes pil der fæstes i 

stranden og skrænten (Groundplug-systemet). 

 

 



 

 

Ulovlige tilladelser til vandindvinding fra 

Uggerby å 

Den tørkeprægede sommer fik temperaturen til 

at stige for meget hos borgmester og 

udvalgsformand, så de i et anfald af hedeslag gik i 

gang med at uddele ”straks-tilladelser” til 

markvanding med vand fra Uggerby å – og vel og 

mærke uden om den almindelige procedure med 

høringsfrister og klagemuligheder. I efterspillet 

har kommunen erkendt, at den ikke havde 

hjemmel, dvs. retsligt grundlag, til at udstede 

disse tilladelser, og selvom sagen i sig selv måske 

er temmelig lille som sådan - idet der kun blev 

givet 3 tilladelser med et begrænset tidsrum - så 

har den har store principielle aspekter. Vi og 

mange andre naturvenner finder det i den grad 

krænkende for retsbevidstheden at en kommune 

bryder lovgivningen med åbne øjne. Det skulle 

meget nødigt brede sig. Der har derfor været 

henvendelser til såvel Miljøstyrelse som 

Kommunetilsynet, som begge nægter at tage 

sagen op. Vi har derfor som en sidste mulighed 

sendt en klage til Naturklagenævnet for at få 

fastslået, at kommunens handling var ulovlig – på 

den måde håber vi på at forhindre at noget 

lignende sker igen. 

Naturbeskyttelse og § 3 

På vores færden rundt omkring i landskabet 

støder vi desværre alt for ofte på overtrædelser 

af naturbeskyttelsesloven. Hvis det er oplagte 

tilfælde bliver det anmeldt til kommunen, som er 

myndighed. Det er et langt og opslidende arbejde 

at få en mentalitetsændring hos lodsejere, så 

naturbeskyttelsesloven bliver taget mere 

alvorligt. Vi holder området under observation. 

 

 

 

 

Byudvikling i sårbare drikkevandsområder 

Kommunen fortsætter med planer for byudvikling 

i områder, som har særlige drikkevandsinteresser 

i det nordlige Hjørring. Det drejer sig om 

Golfparken II, hvor man ikke vil lave en Særlig 

Miljø Vurdering af risikoen for grundvandet ved 

byudvikling. Vi finder det hul i hovedet at man 

ikke vil undersøge tingene ordentligt – især når 

man tager den dårlige situation for drikkevandet i 

Hjørring Vandværk i betragtning. Derfor har vi 

klaget over den manglende miljøvurdering til 

Planklagenævnet, og vi håber at vi på denne 

måde kan tvinge kommunen til at tage sit ansvar 

for drikkevandet alvorligt. 

Naturmødet 2018 

Naturmødet i år var større end nogensinde, og vi 

regner med at mødet nu har fået bidt sig fast som 

en årligt tilbagevendende begivenhed. DN var flot 

repræsenteret med et dobbelt-telt og som 

deltager i rigtig mange af de talrige debatter og 

større diskussioner. Vores nye præsident 

benyttede lejligheden til at sætte DN 

eftertrykkeligt på landkortet og hovedtemaet på 

vores stand var kampagnen Giftfri Have, hvor vi 

tegnede mange nye deltagere, og vi har nu 

rundet de 15.000 deltagere. Et andet stort tema 

var insekter – herunder især bierne – som er gået 

voldsomt tilbage de sidste 25 år. En tysk 

undersøgelse har for nyligt vist, at op imod 80 % 

af de flyvende insekter er forsvundet i Tyskland 

indenfor denne årrække, og der er ingen grund til 

at tro, at det forholder sig anderledes i Danmark. 

På standen på Naturmødet forsøgte vi at vise, at 

man som privatperson og haveejer også selv kan 

gøre en hel del for at bedre denne situation. 

 

 

 



 

 

Livet i DN Hjørring – andre sager og aktiviteter 

Vi samles hver måned til bestyrelsesmøde, hvor 

vi gennemgår og screener de vigtigste afgørelser 

fra myndighederne med henblik på om de evt. 

bør påklages. I år har vi kun afsendt 2 klager og 

fået afgørelse i en sag fra sidste år, hvor vi havde 

påklaget lovliggørelsen af en ulovligt opført 

jagthytte ved Mosbjerg. Denne sag vandt vi. Men 

vi har mange andre emner oppe og vende på 

vores månedlige møder, og vi bliver sjældent 

færdige før tid. Desuden deltager vi i forskellige 

råd og udvalg: Det grønne Råd, Skovbrugerrådet, 

Arbejdsgruppe om Bindslev gl. Elværk, 

Brugerrådet for Uggerby å, m.fl. 

Også planlægning af årets ture og arrangementer 

optager en del tid, og i det hele taget følger vi 

med i hvad der foregår omkring natur, miljø og 

klima i kommune og omgivelser. 

Vi afholder desuden møder med politikere og 

forvaltning jævnligt og kommunikerer med 

hjemmeside, Facebook profil og Nyhedsbreve. Et 

læserbrev i dagspressen bliver det også til i ny og 

næ. 

Synlighed 

Vi vil nemlig gerne være synlige i offentligheden, 

det sker bl.a. ved aktiviteter på hjemmesiden og 

Facebook samt udsendelse af nyhedsbreve. Vi 

prioriterer højt at være i kontakt med vores 

medlemmer, og borgere i Hjørring Kommune 

generelt! 

Vi deltager derfor også hvert år på Hjørring 

Dyrskue, hvor vi netop har mulighed for at mødes 

med f.eks landbrug og andre interessegrupper. 

Ture og arrangementer 

Ture og arrangementer er en fast del af vores 

aktiviteter, og vi synes at det er vigtigt at så 

mange som muligt kommer ud i naturen og lærer  

 

noget om den. Kun gennem øget viden og 

kærlighed til naturen kan vi få gjort 

naturbeskyttelsen og klimadagsordenen til en 

folkesag og der igennem presse 

beslutningstagerne til mere bæredygtige og 

holdbare beslutninger. 

Vores ture er som regel virkelig godt besøgt, fra 

forårsturen til Rubjerg Knude til Naturens Dag og 

svampeturen om efteråret. 

Den grønne dagsorden og Folketingsvalget 

Når vi kigger frem mod 2019 véd vi, at der skal 

komme et folketingsvalg på et tidspunkt i løbet af 

året. Vi har afsat midler i DN’s budget til at 

påvirke dette valg, og det skal blive spændende 

at se, om den grønne tendens som vi har set i 

både Tyskland, Holland og Luxemburg i de 

seneste valg også slår igennem hos os. I hvert fald 

er det vores fornemmelse, at den grønne 

dagsorden har et vist momentum for tiden – og 

med grøn dagsorden mener jeg emner indenfor 

både natur, miljø og klima, som er de tre ben som 

vores arbejde står på. Flere af partierne har budt 

sig til med grønne forslag, og noget af det som 

kunne få virkelig stor virkning er en jordreform. 

Landbruget fylder virkelig meget i det danske 

landskab, og vi véd at der bliver dyrket mange 

områder udelukkende for at høste EU-tilskuddet. 

En omfattende jordreform kombineret med 

jordfordeling kunne betyde, at flere 100.000 

hektar dårlig landbrugsjord kunne laves om til 

natur og også spille en rolle i klimatilpasningen, 

som vi skal høre mere om senere i aften. Det er 

et columbusæg, som rigtigt grebet an også kunne 

hjælpe mange landmænd ud af den finansielle 

knibe, de befinder sig i. 



 

 


