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Kære Grundejerforeningsformænd- og medlemmer, naboer til Munkens Klit Fredningen samt 
interesseorganisationer 
 
Så nærmer vi os 2020. Det går som planlagt med naturprojektet i Munkens Klit Fredningen (Løkken).  
 
I november havde vi besøg af Fredningsnævnet, som var positive overfor de ønskede aktiviteter i 
projektet. Vi kan derfor som planlagt påbegynde arbejdet med bekæmpelsen af Rynket Rose i Mun-
kens Klit fredningen i januar 2020. Vi påbegynder desuden også den hydrologiske forundersøgelse, 
som skal give overblik vedr. muligheder og konsekvenser ved genskabelse af naturlig hydrologi i 
fredningen.  
(Vedhæftet finder I afgørelsen fra Fredningsnævnet, samt de nødvendige afgørelser fra henholdsvis 
Jammerbugt Kommune og Kystdirektoratet). 
 
Roserne graves op, plantedele køres væk og lægges i stak på marken øst for Redningsstien.  
Vi har fået tilladelse til at brænde stakken Skt. Hans aften 2020.  
Samarbejdet med Jammerbugt Kommune går godt. Kommunen er i dialog med de private lodsejere 
i fredningen, hvor Rynket Rose og Japansk pileurt, vil blive bekæmpet.  
  
I oktober 2019 annoncerede Miljøstyrelsen et støtteprogram med 1 mio. kr. til bekæmpelse af inva-
sive arter i Danmark. Vi søgte om støtte til bekæmpelse af Rynket Rose og Japansk Pileurt på ud-
valgte områder og vi var heldige at få et tilsagn på 100.000 kr. til dette arbejde.  
Pengene skal bl.a. bruges på at udarbejde informationsmateriale om metoder for bekæmpelse samt 
til at observere de nye levesteder, der skabes for krybdyr og padder i klitten.  
Se vedhæftede tilsagnsbrev fra Miljøstyrelsen.  
 

I oktober var hele udskolingen fra Ingstrup Trivselsskole på besøg i Munkens Klit. De fik undervisning 
i vandets økosystem. Klasserne var i felten og undersøgte vandhullerne for dyr og planter (se foto).  
 
I efteråret 2019 besluttede vi sammen med Naturstyrelsen at renoveret Redningsstien og dermed 
tilgodeset manges ønske om en mere jævn sti i fredningen.  
Til at dække udgifterne til maskine og mandskab fik vi en håndsrækning fra Sol og Strand (se foto).  
Naturstyrelsen leverede gruset. Der ligger fortsat en bunke grus i den sydlige ende, så vi har mate-
riale til at ”lappe huller” med.  
Der er blevet opsat skilte om samarbejdsaftalen mellem Naturstyrelsen og Kaj Kjær Flora & Fauna i 
begge ender af Redningsstien (se foto).  
 
Vi har nu gennemført fældningen af de store Sitkagraner i læhegnet. Træerne blev fældet i starten 
af december og vil blive liggende på stedet indtil foråret, hvor de vil blive fjernet og oparbejdet til flis. 
Stammerne var desværre ikke egnede til at save op til at bygge borde/bænke af.  
Før vi kunne fælde træerne, måtte vi rydde området for en masse affald, der gennem tiden er blevet 
smidt ind mellem træerne.  
Vi havde et par friske erhvervspraktikanter fra Trivselsskolen i Ingstrup, som hjalp med dette (se 
vedhæftede fotos).  
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Planer og ønsker for forår/sommer 2020: 

 Guidede ture for alle med mere information om projektet.  
 Etablering af infotavler om projektet (skal koordineres med Naturstyrelsen). 
 Skolebesøg med undervisning om naturen i Munkens Klit. 

 
Følg projektet på vores hjemmeside https://kkff.dk/munkens-klit 
I er altid velkommen til at ringe, hvis der er spørgsmål om projektet. Kontakt til mf@kkff.dk  eller 
29471868. 
 
Vi er fortsat interesseret i gamle fotos fra Munkens Klit – send en mail eller ring. 
 
Med ønske om et godt Nytår til Jer alle og håb om godt samarbejde i 2020.  
 
PS.  
Hvis I har kendskab til naboer, som ikke er modtagere af denne mail – må I meget gerne videre-
sende.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Marianne Fisker 
Sekretariatschef  
 
Fonden Kaj Kjær Flora & Fauna 
Vestermarksvej 44 
9480 Løkken 
 
+45 29 47 18 68 
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Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna  
Vestermarksvej 44 
9480 Løkken 
 
Att.: Marianne Fisker 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/02312-7 
Ref. Johanne Raakjær Nielsen 
27-09-2019 
 

Dispensation til bekæmpelse af rynket rose inden for 
klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 2m, 2bu, 2iu, 2iø og 2fk 
Klitterne, Ingstrup, i Jammerbugt Kommune 
 
Ansøgning 
Du har pr. mail af 23. august 2019 fremsendt en ansøgning om dispensation til 
bekæmpelse af rynket rose inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 
2m, 2bu, 2iu, 2iø og 2fk Klitterne, Ingstrup.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til bekæmpelse af 
rynket rose. 
 
Dispensationen vedrører alene klitfredningen. Andre tilladelser efter anden 
lovgivning kan være nødvendige. 
 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet 
om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 
dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 
Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Vilkår for dispensationen 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:  

 Arbejdet må udføres i perioden 1. november 2019 til 1. marts 2020. 
 En efterfølgende bearbejdning med fræsning på matr. 2iø og 2fk, Klitterne 

Ingstrup må udføres i perioden 1. november 2020 til 31. december 2020. 
 Arealerne skal retableres hvis nødvendigt efter kørsel, således landskabets 

hidtidige karakter genskabes. 
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
2 Bekendtgørelse nr. 1061 af 21. august 2018 af bekendtgørelse om klitfredning 

http://www.kyst.dk/
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 Hvis jordbearbejdning giver anledning til sandflugt skal de pågældende 
arealer dæmpes med udplantning af eksempelvis hjælme. 

 
 
Redegørelse for sagen 
Der er søgt om dispensation fra klitfredningslinjen til bekæmpelse af rynket rose 
ved brug af metoderne opgravning og bortkørsel samt fræsning i november og 
december måned 2019 med evt. forlængelse i start 2020 samt en efterfølgende 
fræsning i slut 2020. Der er modtaget accept fra lodsejerne. 
 
Baggrund for ansøgningen er, at rynket rose er en trussel for naturtypen klithede i 
projektområdet. Områderne er under kraftig tilgroning, hvor rynket rose i 
sommeren 2019 er kortlagt i hele arealet inden for klitfredningslinjen (bilag 1).  
 
I projektet vurderes at opgravning og bortkørsel af rynket rose har et 
naturforbedrende sigte, der vil forhindre en yderligere tilgroning af klitarealerne 
samt hele Munkens Klit fredningen hermed er det langsigtede mål at opnå en 
bedre naturkvalitet i Munkens Klit fredningen samt tilstødende arealer.  
 
Der ønskes en aktiv bekæmpelse af den invasive art rynket rose. 
Bekæmpelsesmetoder med maskinel opgravning er valgt ud fra erfaringer fra 
lignende projekter i Thy og Jammerbugt, som har vist sig at være 
omkostningseffektivt. 
 
Opgravning og bortkørsel af rynket rose 
Der søges dispensation til bekæmpelse af rynket rose ved opgravning af hele 
planten, hvor plantedele rystes fri af sand (både manuelt og maskinelt) samt 
bortkøres fra arealerne. Ansøger oplyser at der graves afhængig af dybden på 
rødderne, hvor der forventes være rødder ned til en 2-3 meters dybde. Se bilag 1 
for udpegning af bevoksninger, hvor denne metode ønskes anvendt. Markeret med 
gule og blå markeringer på matr. 2m, 2bu og 2iu.  
 
Ansøger informere at opgravning udføres uden for fuglenes yngleperiode. 
Gravearbejder og kørsel uden for anlagte veje begrænses til et minimum. 
Arealerne, hvor der er gravet efterlades ved udjævning af sand til oprindeligt 
terræn og tilpasset tilstødende naturlige terrænforhold. Arbejdet udføres med 
deltagelse af ekspert fra Amphi Consult, så der tages størst mulig hensyntagen til 
tilstødende naturarealers vegetation og strukturforhold. Arealerne efterlades uden 
gentilplantning med henblik på at skabe sandområder som naturlige levesteder for 
varmeelskende krybdyr, padder, insekter og sommerfugle. Hvis der bliver 
problemer med sandflugt, vil Naturstyrelsen som projektdeltager dæmpe med 
udplantning af eksempelvis sandhjælme. Alle opgravede plantedele herunder 
rødder i en radius på 5 meter rundt om den synlige bevoksning bortkøres og 
lægges i stakke på markareal, der ikke er inden for klitfredningslinjen. 
 
Fræsning med biorotor af rynket rose 
Der søges dispensation til at bekæmpe rynket rose ved fræsning med biorotor på 
mindre grunde, hvor der er tale om sommerhusgrunde (matr. 2iø og 2fk, Klitterne 
Ingstrup). Bevoksningerne er ikke markeret med pink farve på bilag 1, da ansøger 
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efter at have fremstillet kortet har vurderet, at bioroter egner sig bedst til 
bevoksningerne tæt på husene, da opgravning kan gøre skade på husfundamentet. 
 
Ansøger oplyser at biorotor er en specialmaskine som er udviklet til formålet, hvor 
fræseren er monteret på en arm, som forsigtigt kan bearbejde planter, der vokser 
tæt på bygninger. Maskinen bearbejder det øverste jordlag vertikalt i 0-50 cm 
dybde og efterlader plantedelene på overfladen. Udtørring af plantedelene bevirker 
at planten dør og ikke giver vegetativ genvækst. Bearbejdningen foregår i to tempi. 
Efter første bearbejdning foretages anden bearbejdning i den efterfølgende 
vækstsæson. 
 
Området er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 som naturtypen hede og en del 
af fredningen Munkens klit. Ansøger oplyser at der er fremsendt ansøgning til den 
ansvarlige myndighed. 
 
Ejendommen er beliggende 5 km til Natura 2000-område nr. 216 Saltum Bjerge 
(habitatområde nr. 248), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt 
beskyttelse af visse arter. 
 

 
 
Ansøger har fået lavet en vurdering i forhold til bilag IV-arter af 
konsulentvirksomheden Amphiconsult: 
 
Markfirben har en usikker status i Danmark. Der er ikke nok data om arten, men 
arten formodes i tilbagegang i dele af landet, men dog stabil på en del 
enkeltlokaliteter.  
Amphi Consult har registreret Markfirben ca. 300 m nord for Munkens Klit.  
Markfirben skal bruge åbent sand til succesfuldt at yngle, da æglægningen 
foregår i åbent sand og Markfirben også har brug for åbent sand til at 
termoregulere og jage sine byttedyr, primært insekter, der lever på varme 
soltørre habitater. Områder med åbent sand er blevet mindre almindelige i 
klitterne syd for Løkken i Jammerbugt kommune. En generel tilgroning af 
klitterne er sket og en tilgroning med Rynket Rose er en særlig trussel mod 
Markfirben. Rynket Rose, der vokser i områder med åbent sand, når ofte en 
højde på 1 meter og alt åbent sand forsvinder. Solen når ikke ned til jord/sand 
overfladen mere.  
Når Rynket Roser graves op efterlades arealerne med åbent sand og Markfirben 
kan benytte disse områder til æglægning, termoregulering og fangst af byttedyr. 
De sandede områder vokser kun ganske langsomt til med lavt voksende arter 
som smalbladet høgeurt, torskemund samt højere arter som hjelme, sand-star og 
marehalm. Arter som tillader mindre partier med åbent sand og at sollyset når 
jord/sandbunden.  

http://www.kyst.dk/
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For at Markfirben kan opnå gunstig bevaringsstatus i området er det vigtigt at 
kunne danne sammenhængende population langs kysten i Jammerbugt og 
Hjørring Kommuner. Dette opnås bedst ved, at der regulært er mindre åbne sand 
områder i klitterne i 300 m zonen langs kysten hvor der normalt ikke er 
sommerhuse 
 
 Løgfrø er i ugunstig bevaringsstatus i hele Danmark. Løgfrø er fundet ynglende 
i 2 vandhuller umiddelbart øst for Munkens Klit. Bestandene er små og sårbare.  
Udover fiskefrie vandhuller med god vandkvalitet skal Løgfrø bruge et 
terrestrisk habitat med åbne eller delvist åbne sandområder, de kan grave sig 
ned i og jage deres bytte, som er relativt store insekter.  
De kan kun jage på sandområder eller områder med meget lav vegetation på 
under 10 cm højde. Da sådanne områder er meget begrænsede i dag i Munkens 
klit, kan Løgfrø kun eksistere i meget små populationer på 10-50 voksne dyr.  
I dag er den lokale bestand så lille, at den er truet af lokal uddøen. Hvis de store 
bevoksninger af Rynket Rose i Munkens Klit yderste zone mod havet graves op 
og fjernes med rod, kan populationen af løgfrø vokse til over 100 voksne 
individer og nærme sig en gunstig bevaringsstatus.  
 
Strandtudse er i ugunstig bevaring status i hele Danmark. I Munkens Klit fandtes 
en bestand indtil 1960’erne. For at opnå gunstig bevaringsstatus i området skal 

der for hver anden km være et område med klitter eller klithede med rigeligt af 
åbne sandpletter samt temporære vandhuller med god vandkvalitet. Munkens 
Klit har dette habitatkompleks potentiale for åbent sand tæt på rene vandhuller, 
og det understreges af, at arten var her tidligere. Fjernelse af de store Rynket 
Rose bevoksninger i Munkens klit yderste zone mod kysten vil således genskabe 
muligheden for, at Strandtudse kan indvandre og genetablere en vigtig 
delbestand i Jammerbugt kommune. 
 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 8 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 
tilstanden af klitfredede arealer. Der må ikke foretages gravearbejder, etableres 
hegn, placeres campingvogne og lignende, arealerne må ikke afgræsses, og der må 
ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der 
fastlægges skel.  
 
Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 
bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 
klitfredningen. 
 
Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65b. 
 
Af klitfredningsbekendtgørelsens § 1 fremgår det, at det på de klitfredede arealer 
blandt andet ikke er tilladt at fjerne beplantning eller indretninger, der tjener til 
sandflugtens dæmpning, køre med motorkøretøjer uden for lovligt anlagte veje, at 
opstille telte og lignende eller at foretage gravearbejder. 
 
Kystdirektoratet kan gøre undtagelse fra forbuddene, jf. § 4. 
 

http://www.kyst.dk/
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Klitfredningen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 
interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 
en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser 
for den fremtidige administration af de klitfredede arealer. 
 
Før der gives dispensation fra klitfredningen, skal der ifølge bekendtgørelse nr. 
1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter, foretages en vurdering af, 
om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan 
påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere 
konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under 
hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, 
at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke 
meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 8, hvis det 
ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for klitfredningslinjen og forudsætter derfor dispensation 
efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Der er i afgørelsen lagt vægt på, at indgrebet er en naturforbedring, der er med til 
at begrænse den hastige udbredelse af rynket rose, som udgør et betydeligt 
problem i forhold til klitnaturtyperne.  
 
Kystdirektoratet vurderer, at en opgravning og fræsning af rynket rose ikke udgør 
en væsentlig forringelse af kystlandskabets fremtræden, idet indsatsen udføres 
pletvis. Projektets karakter i det konkrete tilfælde vurderes at være til gavn for 
områdets fremtidige naturmæssige status og landskabelige fremtræden som åbent 
klitlandskab. På denne baggrund finder Kystdirektoratet, at der i den konkrete sag 
foreligger en særlig begrundelse for dispensation, og at dispensationen vil være 
uden konsekvenser for den fremtidige administration. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det 
ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der 
indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Kystdirektoratet kan tilslutte sig den udarbejdede vurdering i forhold til bilag IV-
arterne markfirben, løgfrø og strandtudse, som har potentiale til at være i området. 
Det vurderes at den ansøgte bekæmpelse af rynket rose vil skabe bedre levevilkår 
for disse arter. 
 
Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
øvrige dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

http://www.kyst.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 6 

 

Klagevejledning  
Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 
hverdag.   
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det 
koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i 
gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 
anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 
naturbeskyttelsesloven. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Johanne Raakjær Nielsen 
  +45 20 86 07 38 
jorni@kyst.dk 
 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Afgørelsen er sendt til:  
 Jammerbugt Kommune, raadhus@jammerbugt.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, jammerbugt@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjøtler, 

nordvest@friluftsraadet.dk   
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, jammerbugt@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Naturstyrelsen, Vendsyssel, vsy@nst.dk  
 Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlige del, 

nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 
 
 
 
  

http://www.kyst.dk/
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Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna
Vestermarksvej 44

9480 Løkken

Dispensation fra NBL § 3:
rydning af rynket rose i Munkens Klit

Fonden Kaj Kjær Flora & Fauna har ansøgt Jammerbugt Kommune om dispensa-
tion til rydning af rynket rose i og omkring Munkens Klit-fredningen.
Fonden har lavet en kollektiv ansøgning på vegne af lodsejerne på de berørte ma-
trikler.

Afgørelse
Jammerbugt Kommune meddeler hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslo-
vens § 3, stk. 2. pkt. 1 til bekæmpelse af den invasive art rynket rose i og omkring 
Munkens Klit-fredningen.

Redegørelse
Fonden Kaj Kjær Flora & Fauna har ansøgt Jammerbugt Kommune om dispensa-
tion fra NBL § 3 til bekæmpelse af rynket rose i og omkring Munkens Klit-frednin-
gen på matriklerne 2m, 2bu, 2iu, 2sz, 2adp og 2u Klitterne, Ingstrup.
Størstedelen af de berørte matrikler er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, og 
der er tale om hede- og engarealer. Projektet vedrører også arealer, der ikke er 
omfattet af § 3.

På matr. 2m, 2bu og 2iu vil bekæmpelsen ske ved opgravning af rynket rose, der 
bortkøres fra arealet og placeres uden for beskyttede naturarealer til senere af-
brænding. 
På matr. 2m, 2sz, 2adp og 2u ønskes det at bekæmpe rynket rose med biorotor, 
der fræser plantedelene vertikalt ned til 0,5 m dybde og efterlader dem til udtørring 
på overfladen. Denne metode har vist gode resultater på Naturstyrelsens arealer i 
Jammerbugt og Thisted Kommune i forbindelse med EU Life-projektet REDCOHA. 

Rynket rose er som invasiv art en trussel mod områdets lysåbne naturtyper, herun-
der klitlandskabet med hvid klit, klithede og klitlavning.
Det vurderes, at det ansøgte tiltag har karakter af et naturforbedrende tiltag, der vil 
forhindre en yderligere tilgroning af de lysåbne naturarealer og forringelse af na-
turkvaliteten.

Vand og Natur
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888
www.jammerbugt.dk 

Find selvbetjeningsløsninger og kontak-
toplysninger på vores hjemmeside

Morten Larsen
Direkte 7257 7108

04-10-2019
Sagsnr.: 01.05.08-P25-41-19

http://www.jammerbugt.dk/selvbetjening/
http://www.jammerbugt.dk/kommunen/kontaktinformation/kontakt-kommunen/
http://www.jammerbugt.dk/kommunen/kontaktinformation/kontakt-kommunen/
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Projektet vurderes generelt kun at medføre mindre lokale midlertidige tilstandsæn-
dringer i den aktuelle naturtilstand af § 3-arealerne, hvilket kan accepteres i lyset af
projektets generelle langsigtede formål.
Projektet vurderes ikke at påvirke potentielt forekommende bilag-IV arter, rødliste-
de eller fredede arter negativt.
Fonden Kaj Kjær Flora & Fauna ansøger som projektejer kollektivt på vegne af lod-
sejerne på de berørte matrikler og har indhentet de nødvendige lodsejeraccepter.
Afgørelsen sendes til samtlige lodsejere i projektet.

Det nærmere projektområde, projektbeskrivelse, oversigtskort samt lodsejeraccep-
ter fremgår af ansøgningsbilag.

Vilkår
Dispensation er omfattet af følgende vilkår:

- Projekt, anlægsarbejde samt arealets efterbehandling udføres iht. Ansøg-
ning og uden for fuglenes ynglesæson.

- Efter fræsning med biorotor sker der en manuel optrækning af nye 
vækstskud efter behov.

- Påvirkede arealer efterbehandles ved udjævning af sand til oprindeligt ter-
ræn og tilpasset tilstødende naturlige terrænforhold.

- Arbejdet skal udføres under størst mulig hensyntagen til tilstødende natura-
realers vegetation og strukturforhold.

- Dispensation skal udnyttes inden for 3 år efter, at den er meddelt, hvorefter 
den bortfalder.

- Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Såfremt der klages 
rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes, før klagemyndigheden har 
truffet afgørelse i sagen.

Lovgrundlag
Der er forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af beskyttede naturarealer.
Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Der 
skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation, når ændrin-
gen af tilstanden er væsentlig eller i modstrid med at opretholde naturtypen som et 
beskyttet naturareal. Afgørelsen vedrører en dispensation fra forbuddet mod æn-
dring i tilstanden af beskyttede naturtyper i Naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, stk. 
3.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger 
på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du 
klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen. Klagen skal indgives inden for 4 uger fra datoen, hvor afgørelsen er 
meddelt.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 
til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender her-
efter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Skulle brevet give anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på 
tlf.: 7257 7108 eller mail: ote@jammerbugt.dk.

Venlig hilsen

Morten Larsen

Bilag:
1. Infoark om Naturbeskyttelseslovens §3
2. Ansøgning inkl. kortbilag

Kopi sendt til:
 Historisk Museum: historiskmuseum@aalborg.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt: dnjammerbugt-sager@dn.dk
 Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt: jammerbugt@dof.dk
 Friluftsrådet: nordvest@friluftsraadet.dk
 Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Jammerbugt Kommune 

Den 24. november 2019

FN-NJN-47-2019: Rynket rose ved Munkens Klit.

Fredningsnævnet har den 23. august 2019 fra Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna modtaget ansøgning 
om tilladelse til at foretage rydning af rynket rose på matr.nr. 2m Klitterne, Ingstrup, der ejes af 
Naturstyrelsen og matr.nr. 2bu, 2iu, 2sz, 2adp og 2u Klitterne, Ingstrup ejes af henholdsvis Rasmus 
Stig Nielsen, Erik Nordal Haugaard og Anka Invest ApS, der har meddelt samtykke til bekæmpelse 
af rynket rose. Herudover ansøges om tilladelse til at opsætte 10 pejlerør på Naturstyrelsens arealer.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørel-
sen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 4. august 1976 om fredning af arealer 
ved Munkens Klit, der er en tilstandsfredning med bevarelse af hede- klit- og græsningsarealer med 
bestemmelse om, at der ikke må foretages terrænændringer.

Det er om projektet oplyst, at der på matr.nr. 2m (delvist), 2bu og 2iu vil blive foretaget bekæmpel-
se ved opgravning af rynket rose, hvorefter materialet køres bort til forbrænding. 

På matr.nr. 2m (delvist), 2sz, 2adp og 2u vil bekæmpelse ske ved biorotor, der fræser plantedelene 
vertikalt ned til en dybde på 0,5 m og efterlader dem til udtørring på overfladen.

Ovenfor udsnit af det berørte fredede område.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Jammerbugt Kommune har om Natura 2000 oplyst, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på 
Natura2000-områder.

Derudover har Jammerbugt Kommune i et brev af 4. oktober 2019 til ansøger oplyst, at kommunen 
på nærmere vilkår vil kunne dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Miljøstyrelsen har i mail af 31. oktober 2019 bemærket, at man ingen bemærkninger har til det an-
søgte.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 6. november 2019. I besigti-
gelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede 
medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen. For Fonden Kaj 
Kjær Flora og Fauna mødte sekretariatschef Marianne Fisker. For Jammerbugt Kommune mødte 
Ivan Kristensen. For Naturstyrelsen Vendsyssel mødte Bjarke Huus Jensen og Rasmus Jacobsen. 
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Marian Stenholm. 

Marianne Fisker oplyste supplerende, at rødderne på rynket rose kan nå ned i en dybde på en 2-3 m. 
Sandet fra roserne vil i forbindelse med opgravning blive siet og der vil blive plantet hjelme.

Marianne Fisker orienterede endvidere om igangsætning af en hydrologisk forundersøgelse i hele 
fredningen. 

Der opsættes ca. 10 pejlerør i kanten af fredningen. For at kunne dokumentere jordbundsforhold 
ansøges om midlertidig tilladelse til at grave nogle få huller på markarealer ejet af Naturstyrelsen 
for at undersøge jordbundsprofil og vandstandsende lag. Der er i forbindelse med gravningen tale 
om kortvarig terrænændring, da hullerne opfyldes igen med oprindelig jordlag indenfor samme dag. 

Ingen af de mødte havde bemærkninger til det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Munkens Klit betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensa-
tion, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 
af arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 
er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livs-
stadier. 

Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger, herunder oplysninger fra behandlingen af en tidligere 
dispensationssag, lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte materiale, med-
dele dispensation til det ansøgte projekt, hvis overordnede formål bl.a. er at forbedre arealernes bio-
diversitet og de landskabelige forhold.
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Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.na-
evneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-
sesudkast i partshøring.
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En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Jammerbugt Kommune, sagsnr. 01.05.08-P25-41-19,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel,
12. Naturstyrelsen, Vendsyssel, att. Jesper Blom-Hansen,
13. Kaj Kjær Flora og Fauna, att. Marianne Fisker,
14. private lodsejere:

- Rasmus Stig Nielsen
- Erik Nordal Haugaard,
- Anka Invest ApS.
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Arter og Naturbeskyttelse 

Ref. PETLH/MACHR 

Den 20. december 2019 

J.nr. MST-2019-14233 

 

Kaj Kjær Flora og Fauna 

Vestermarksvej 44 

9480 Løkken 

Att. Sekretariatschef Marianne Fisker 

Mail: mf@kkff.dk 

Tilsagn på ansøgning om projekttilskud fra invasive artsmidler 2019 

 

Merværdi ved bekæmpelse og formidling vedr. Rynket Rose 

og Japansk Pileurt i kystnatur med sommerhuse, hvor der 

skabes levesteder for bilag 4 arter. 

 

Miljøstyrelsen har ved dato af 11. oktober 2019 offentliggjort en projektpulje, hvor 

der kan søges om tilskud fra midler til den forebyggende indsats mod invasive 

arter. Tilskudsgrundlaget til puljen findes i finanslovens § 24.51.01.10, 

tekstanmærkning nr. 106. 

 

Miljøstyrelsen har i den afholdte ansøgningsrunde modtaget 16 ansøgninger, med 

et ansøgt tilskudsbeløb på i alt ca. 7 mio. kr. Det har, i den aktuelle 

ansøgningsrunde, været bevillingsmæssig muligt at yde projekttilskud for i alt ca. 1 

mio. kr. Der er givet tilskud til i alt fire projekter, som er er udvalgt på baggrund af 

de annoncerede udvælgelseskriterier. 

 

Miljøstyrelsen kan på baggrund af udvælgelseskriterierne og det fremsendte 

ansøgningsmateriale (ansøgningsskema vedlagt), meddele tilsagn om det ansøgte 

beløb på kr. 100.000 til projektet. 

 

Ved udvælgelsen af projektet, er der blevet lagt vægt på følgende forhold, som er 

angivet med vægtningen lav, middel eller høj: 

 
 

 Prioriterede emneområder / temaer: Forebyggelse og information; 

Bekæmpelsesmetoder og effektivisering.  

 Medfinansiering: Det er vægtet højt, da der indgår en stor grad af 

medfinansiering.  

 Borgerinddragelse og tværgående samarbejde: Det er vægtet højt, idet, der 

er fokus på at inddrage de lokale grundejerforeninger i området til 

projektet.  

 Projektets aktualitet og bredde: Det er vægtet højt da projektemnet er 

særdeles aktuelt og der er bl.a. stort behov for at kortlægge metoder til 

bekæmpelse af japansk pileurt i større områder. 

 Projektresultaternes direkte anvendelighed i praktisk håndtering af 

invasive arter: Det er vægtet højt, da erfaringerne med bekæmpelse af bl.a. 

japansk pileurt med fordel kan anvendes i andre områder.  
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 Projektplanens kvalitet og metodik: Det vægtes højt at forsøgsarealet er 

identificeret og at der ikke gøres brug af pesticider i de anvendte 

bekæmpelsesmetoder.  

 Formidling af projektresultater: Den brede tilgang til formidling ifm. 

projektet vægtes højt, da der både inddrages offentlige og private aktører. 

 

Forudsætninger for udbetaling af tilskud 

Udbetaling af tilskuddet kan kun foretages i overensstemmelse med 

leveranceplanen anført i projektansøgningen. Her lægges specielt vægt på 

gennemførsel af projektets leverancer og overholdelse af projektets tidsplan og 

finansieringsplan. Projektets forudsætninger eller leverancer kan kun ændres efter 

forudgående skriftlig aftale med Miljøstyrelsen. 

 

Udbetaling af tilskuddet vil ske under anvendelse af de i tilskudsansøgningen 

anførte bank- og kontooplysninger. Bemærk desuden, at tilskuddet i forbindelse 

med udbetaling, indberettes til SKAT under det i ansøgningen oplyste CVR-

nummer. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og fødevareministeriets departement.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mariann Chriél og Peter Lyhne Højberg 
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