
•

•

Afgørelser - Reg. nr.: 08080.00

Fredningen vedrører: Kystvejen i Hirtshals

Domme

Taksatio nskom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 26-10-2006

Kendelser

Deklarationer

08080.00



FREDNINGSNÆVNET>



~~~NR. 8og0. O()

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
har den 26. oktober 2006 truffet

AFGØRELSE

i sag FS 43/2006 om fredning af
"Den grønne kile ved Kystvejen i Hirtshals Kommune"



Den 8. juni 2006 modtog Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt fra Hirtshals Kommune og

Danmarks Naturfredningsforening et forslag til fredning af "Den grønne kile ved Kystvejen i

Hirtshals kommune" bilagt budgetoverslag. Den 16. juni 2006 har sagsrejserne udarbejdet

supplerende budgetoverslag.

Om baggrunden for forslaget er bl.a. anført:

" ....Hirtshals er en ung by, der stadig udvikler sig. Med sin naturskønne beliggenhed tæt på

havet og plantagerne, med motorvej ført lige ind til centrum og en aktiv havn er Hirtshals

interessant for både erhvervsliv og bosættelse. Efterspørgslen på attraktive byggegrunde er

stigende, derfor præsenterede Hirtshals Kommune for nogle år siden en plan for en

boligbebyggelse på en stor del af den grønne kile ved Kystvejen. Efter en offentlig høring blev

kun den nordligste del mudlagt til bebyggelse, mens resten ifølge Forslag til revision af

kommuneplan 2001 - 2013 skal søges fredet. I forlængelse heraf har foreningen sammen

med Hirtshals Kommune udarbejdet nærværende forslag til fredning af Den grønne kile ved



Kystvejen i Hirtshals for at skabe fortsat kvalitet i byens udvikling " .

Afgrænsning af området.

Det af forslaget omfattede område udgør 13,55 ha beliggende i Hirtshals Kommune og i det

hele tilhørende kommunen. Området er beliggende i vinklen mellem Hovedvejen og Kystvejen

syd for Hirtshals by og grænser mod nord op til villabebyggelse. Vest for Kystvejen er

beliggende et mindre villaområde og vest for dette arealerne, hvorpå Hirtshals Fyr er placeret.

Mod nordvest og mod sydvest - adskilt fra området af Kystvejen - ligger arealer fredede ved

fredningsnævnets kendelse af 25. september 1967 og deklaration af 30. november 1979, bl.a.

til sikring af udsigtsforholdene. Vest for Kystvejen ud for den sydligste del af området og i

nogen afstand herfra er feriehotelbyggeriet "Hotel Fyrklit" beliggende.

Beskrivelse af området.

Landskabelige værdier:

Når man kommer kørende fra sydvest ad Hovedvejen til Hirtshals åbner landskabet sig lige

før indkørslen til byen, og man ser gennem en dal eller slugt ud over havet. På nordsiden af

slugten rejser landskabet sig jævnt mod et højdepunkt på godt 30 meter med storslået udsigt

til alle sider. Der løber en bæk gennem slugten, som udmunder ved Hirtshals Næs og

oprindelig afvandede en sø i det våde højslettebagland.

Højeste punkt i området ligger i kote 32. Den sydlige del af området ligger i kote 27, og falder

mod nord og ligger ved Halvejen i kote 26. Ved indkørslen til Hotel Fyrkit ligger arealet i kote

27. Det gule hus i den nordlige del af området ligger i kote 20, mens slugten ligger endnu

lavere.

Ca. 500 meter vest for fredningsområdet ligger den 300 meter lange, fredede Hirtshals Klint.

I området har tidligere ligget flere gårde. Det højeste punkt i områdets nordlige del udgøres af

en nu overgroet bunker, der var en del af befæstningsanlæggene omkring Hirtshals under

besættelsen.



Naturtyper. dyre- og planteliv:

Betydelige terrænforskelle og meget afvekslende jordbundsforhold har i tidens løb fremmet en

udvikling af meget forskelligartede plantesamfund, der som en kompliceret mosaik væver sig

ind imellem hinanden. Det er bemærkelsesværdigt. at et areal i så beskeden størrelse kan

fremvise et så varieret udbud af biotoper.

De højestliggende partier især i den nordlige del af arealet er gennemgående beklædt med

løvkrat af ind til 2-3 meters højde. Disse krat domineres af havtorn og almindelig hyld med

indslag af hvidtjørn, almindelig røn og korbær. Hvor der i sandflugtsperioder er aflejret sand af

betydning. domineres vegetationen mange steder af det bestanddannende græs.

bjergrørhvene. Dette er især tilfældet i den nordlige del af området samt længst imod syd nær

spidsen af fredningsområdet.

Vegetationen er rig på nuancer og med et højt artsantal. Mange steder optræder større og

mindre pletter af såvel fugtig hede rig på Klokkelyng som mere tør hede domineret af

hedelyng. revling og bølget bunke. Ind imellem og især på skrånende terræn har vegetationen

karakter af overdrev, der på lavere niveau gradvist afløses af engagtige plantesamfund. I

områdets vestlige side findes et mindre kærområde omkring Skelbækken. Der er tale om

habitatnatyrtypen Rigkær. men det er bemærkelsesværdigt ved at rumme både
rigskærplanter

og fattigkærsplanter. Bl.a. ses vibefedt og rundbladet soldug lige ved siden af hinanden.

I området er der registreret ynglefund af rødrygget tornskade og bynkefugl. Det er begge

fåtallige ynglefugle i tilbagegang. Arterne yngler i de tættere buskadser på de højere liggende

arealer.

Af andre ynglefugle i området kan nævnes tornsanger, gærdesanger og gulspurv.

Græshoppesanger er registreret syngende i yngletiden, dog uden sikre ynglefund.

Tårnfalk ses ofte fouragerende i området og yngler formodentligt i nabolaget.

Forår og efterår raster en del småfugle i området under trækket, især sangere. Om vinteren

ses flokke af sjagger fouragere på bærbuske i den sydøstlige del af området.



På dele af området er indplantet pil, poppel og rynket rose og i den østlige del sker spredning

af nåletræer fra den øst for Hovedvejen liggende plantage.

Rekreative interesser:

Udover den væsentlige interesse, knyttet til udsynet fra Hovedvejen over arealet mod havet,

er der adgang til arealet fra vejene og gennem dette ad trampede stier.

Planlægnings- og fredningsmæssige forhold:

Kommuneplanforhold: Området er i Forslag til kommuneplan 2001 - 2013, Hirtshals

Kommune udlagt til grønt område med græsningsareal eller lignende med adgang for

offentligheden. Områdets karakter af klitlandskab samt åbne hede- og mosearealer og det

dertil hørende dyre- og planteliv skal søges opretholdt gennem en fredning af området syd for

villabebyggelsen "Stenbjerg". Området ligger i byzone men tilbageføres ti/landzone i

forbindelse med vedtagelse af kommuneplanrevisionen senere på året.

Regionplanforhold: Fredningsområdet er i Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt udlagt ti/

byzone.

Beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven: Godt halvdelen af området er omfattet af

Naturbeskyttelseslovens § 3, da det er registreret hede og mose.

Habitatbeskyttelse: Området ligger ikke i et habitatområde, men huser en række naturtyper og

arter som er omfattet af habitatbekendtgørelsen. Fredningen har ingen negativ indvirkning på

habitatbeskyttede arter.

Sagens behandling:

Bekendtgørelse om sagens rejsning har været indrykket i Statstidende for den 6. juli 2006 og i

Nordjyske Stiftstidende.

Offentligt møde er afholdt den 30. august 2006. På mødet har sagsrejserne tilføjet forslaget et



punkt vedrørende arealernes drift, hvorefter der ikke må ske opdyrkning, gødskning,

sprøjtning eller tilføres kalk og der må ikke ske tilplantning. En påstand om pligt for Hirtshals

Kommune til fjernelse af et hus i området er alene begrundet i naturmæssige hensyn.

Der har på mødet været almindelig tilslutning til forslaget.

Hirtshals Kommune har frafaldet sædvanlig fredningserstatning men har påstået sig tillagt en

erstatning på 50.000 kr., svarende til skønnede omkostninger ved fjernelse af det på arealet

liggende hus, jfr. naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 2.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet finder, at en fredning efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6 af det område,

der fremgår af vedhæftede fredningskort, bør gennemføres for at sikre og ved pleje forbedre

de landskabelige og naturvidenskabelige værdier samt rekreative interesser i området.

Nævnet har særligt lagt vægt på den righoldige og afvekslende flora i området og de

storslåede udsigter over og fra området mod havet og nødvendigheden af ved pleje at sikre

disse værdier.

Nævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge Hirtshals Kommune at fjerne de

bygninger, der er beliggende i områdets vestlige del ud mod Kystvejen. Nævnet har lagt vægt

på, at der er tale om beskedne bygninger beliggende perifert i fredningsområdet umiddelbart

overfor et villaområde og at bygningerne er beliggende i områdets laveste del og uden på

nogen måde at indskrænke udsigten over området mod havet.

Fredningen omfatter - helt eller delvist - følgende matrikelnumre:

Horne By, Hirtshals

124 2, 1 !d, 6 !og 1 g

som vist og beskrevet på vedhæftede fredningskort og arealfortegnelse.

Der fastsættes følgende

fredni ngsbestemmelser:



§ 1. Fredningens formål.

Fredningen har til formål

at sikre og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter, herunder

levemulighederne for plante- og dyreliv,

at hindre, at området gøres til genstand for byudvikling,

at sikre og forbedre områdets rekreative værdier, herunder udsigten fra Hovedvejen og

offentlighedens adgang i området,

at give adgang til naturpleje.

§ 2. Arealernes drift.

Arealerne må ikke opdyrkes, gødskes, sprøjtes eller tilføres kalk.

Arealerne må ikke tilplantes.

Arealerne må ikke yderligere afvandes og eksisterende dræn eller grøfter må ikke uddybes.

§ 3. Terrænændringer.

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden,

opfyldning eller afgravning, som ikke er tilladt nedenfor.

§ 4. Bebyggelse og andre faste anlæg samt tilstandsændringer.

Der må ikke opføres bebyggelse, master, skure eller lignende eller anbringes campingvogne

eller telte.

Der må ikke ske deponering på området.

I forbindelse med pleje af arealerne er det tilladt at etablere sædvanlige kreatur- og fårehegn

og opstille læskure til dyrene.

§ 5. Tekniske anlæg.



Der må ikke udføres nye tekniske anlæg.

Fredningen er dog ikke til hinder for udskiftning, eventuelt udvidelse af eksisterende

transformator og ledningsanlæg, der er indtegnet på fredningskortet samt nødvendige

gravearbejder og midlertidig opstilling af arbejdsskure i denne forbindelse.

§ 6. Naturpleje.

Plejemyndigheden kan i henhold til en samlet plejeplan for hele området foretage

ti/standsændringer og andre foranstaltninger for at forbedre forholdene for hjemmehørende

dyre- og plantearter og for at opretholde eller forbedre de landskabelige eller rekreative

værdier.

Plejemyndigheden er berettiget til at opsætte informationstavler.

Uenighed om plejeplanens indhold forelægges fredningsnævnet.

§ 7. Offentlighedens adgang.

Området skal holdes åbent og tilgængeligt for offentligheden. Der skal etableres

adgangsmuligheder til arealer, der som led i plejen er indhegnede.

Plejemyndigheden kan dog, hvor hensynet til plante- eller dyrelivet kræver det, fastsætte

begrænsninger i offentlighedens adgang.

Plejemyndigheden kan med fredningsnævnets godkendelse anlægge fodstier i området.

§ 8. Dispensation.

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt dette ikke

vil stride mod fredningens formål jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Der tillægges ikke Hirtshals Kommune erstatning efter naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 2.

Erstatning er i øvrigt frafaldet.



§ 9. Klagevejledning.

Afgørelsen kan efter Naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87, stk. 1, inden 4 uger påklages til

Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1260 København K.

Klageberettigede er ejere og brugere af de berørte ejendomme, statslige og kommunale

myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen, enhver der har givet møde for nævnet

under sagens behandling eller fremsat ønske om underretning, lokale foreninger og

organisationer, der må antages at have væsentlig interesse i sagen, samt landsdækkende

foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller som efter

deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, der berøres af fredningen.

Sortsøe Jensen Asger Madsen Knud Erik Jeppesen
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*Der er stor forskel på matriklens areal og det areal som MapInfo beregner. Det oprindelige areal er beregnet efter kortet, hvor der er fratrukket en del opmålte arealer uden at restarealet er
blevet opmålt.
Efter aftale med Hirtshals Kommune bruges arealet fra MapInfo.
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