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Byforum Hirtshals  
Hjørringgade 60 
9850 Hirtshals 
 
Att.: John Kongerslev 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/00705-4 
Ref. Johanne Raakjær Nielsen 
11-07-2019 
 

Dispensation til udsigtssti, fire bordbænkesæt og udsigtsplads inden 
for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 124apc og 20d Horne 
By, Hirtshals, 9850 Hirtshals, i Hjørring Kommune 
 
 
 
 
Ansøgning 
Du har pr. mail af 8. marts 2019 på vegne af Byforum Hirtshals fremsendt en 
ansøgning om dispensation til udsigtssti, fire bordbænkesæt og udsigtsplads inden 
for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 124apc og 20d Horne By, 
Hirtshals, 9850 Hirtshals. 
 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4  til udsigtssti, fire 
bordbænkesæt og udsigtsplads. 
 
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 Fødevarenævnet konkret bestemmer andet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
 
 
 
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
2 Bekendtgørelse nr. 1061 af 21. august 2018 af bekendtgørelse om klitfredning 
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Vilkår for dispensationen 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 
 
 Der må ikke foretages terrænændringer i forbindelse med etableringen af sti-

anlægget ud over det, der er nødvendigt for stianlægget.  
 Eventuel overskudsjord fra gravearbejder/udgravning skal køres bort til en 

placering uden for de klitfredede områder.  
 
Redegørelse for sagen 
Byforum Hirtshals ønsker at etablere en 3,3 km lang udsigtssti for gående fra 
Nordsøen Oceanarium til Hirtshals Fyr etableret på havbakken med udsigt over 
havn og hav. På fig. 1 ses den del af stien som er inden for klitfredning og derfor 
søges om dispensation fra. Byforum Hirtshals søger desuden om dispensation fra 
klitfredningen til at placere fire bordbænkesæt, samt en udsigtsplads på 
parkeringspladsen. Byforum Hirtshals informere om at det fortsat muligt at færdes 
på de eksisterende trampede stier i området, men en jævn anlagt sti mener de vil 
øge farbarheden og således anvendeligheden for langt flere brugere samt 
begrænser slitagen på stedets sarte bevoksning. Byforum mener at stierne vil 
gavne både lokale og turister og vil gøre det lettere for gangbesværede at 
komme ud i naturen. 
 
Stien er delt i to etaper: 

Etape 1: Vestmolevej til Udsigtspladsen (se fig. 2). Placeres i matr. nr. 124apc 
Horne By, Hirtshals og ejes af Hjørring Kommune 

 
Etape 2: Udsigtspladsen til Fyret (se fig. 3). Placeres i matr. nr. 20d og 124apc 
Horne By, Hirtshals og ejes af Hjørring Kommune samt Hirtshals Fyr Fond. 

 
Der er opnået accept fra begge lodsejere. 
 

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 3 

 

 
Fig. 1. Oversigtskort af den ønskede sti inden for klitfredningslinjen (orange 
områder).  
 

 
Fig. 2. Kort over placering af etape 1 (rød linje), stiksti til strandtrappe (orange 
linje), bordbænkesæt (grøn B) og udsigtsplads-halvcirkel med siddepladser (grøn 
C). Den østlige stiksti er ikke inden for klitfredningslinjen, se evt. fig. 1. 
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Fig. 3. Kort over placering af etape 2 (orange linje), bordbænkesæt (blå lille 
cirkel), tilslutningssti/stiksti (lilla linje) og udsigtsplads-halvcirkel med 
siddepladser (Blå stor cirkel – se også fig. 2). 
 
 
 
Området, der kaldes ”Leret” består hovedsagligt af tilkørt materiale opgravet ved 
anlæggelse af Vesthavns-bassinet i Hirtshals. Det består især af blåler men tættest 
ved stranden er der flyvesand over leret og klitdannelser. 
 
Der søges om at anlægge en sti på eksisterende stier i en bredde på maksimalt 150 
cm og for så vidt angår stikstierne i en bredde på maksimalt 100 cm. Stierne 
etableres i stabilgrus med finkornet sandfarvet grus (fig. 4). Den nye sti vil nogle 
steder blive etableret med dræn i bunden af en ”grus-kasse” på grund af 

forskelligartet aflednings- og sugeevne i grus kontra blåler. 
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Fig. 4. Billedeksempel på nuværende og kommende sti. 
 

 
Fig. 5. Simpel illustration af opbygning af grussti. Visse strækninger etableres en 
”grus-kasse” med dræn som vist på figuren, hvis det er nødvendigt.  
 
Ud over stien ønsker Byforum at opsætte fire bænke eller bordbænkesæt der er 
inden for klitfredningslinjen. Bænkene bliver inden for målrammen: H: 50 x L: 
200 x B: 50 cm. Borde inden for målrammen: H: 80 x L: 200 x B: 80 cm suppleret 
med 2 bænke. Bordbænkesæt vil på etape 1 erstatte eksisterende bordbænkesæt. 
Udformningen af borde og bænke er ikke endeligt bestemt, men skal udvikles som 
”Hirtshals-inventar”, der har reference til lokalmiljøets rustikke udstråling og vil 

komme til at ligne fotoeksemplet på fig. 6. 
 
Desuden ønskes der etableret en halvcirkel med siddepladser på 
parkeringspladsen i to plan med en højde på 110 cm, 12 meter i bredden (se fig. 2 
og 7). Rygsiden mod land er skrå til terræn niveau og beplantes med områdets 
vegetation, således konstruktionen næppe vil være synlig fra landsiden. 

 
Fig. 6. Fotoeksempel på hvordan udformningen af bænkene bliver. 
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Fig. 7. Fotomanipulation af ønsket halvcirkel sidde-konstruktion i to planer 
etableres ved udsigts- og solnedgangspladsen (parkeringspladsen). Her ses 
konstruktionen fra havsiden. 
 
I området er der registreret §3-beskyttet overdrev og hede 
(naturbeskyttelsesloven), hvor Hjørring Kommune har givet dispensation til begge 
etaper af sti-anlægget, bordbænkesæt og udsigtspladsen. Byforum Hirtshals 
ønskede at nedlægge en eksisterende grusvej og den sydligste p-plads (fig. 3), men 
dette har kommunen afslået. Kommunen har desuden givet dispensationen på 
vilkår af, at der ved anlæggelsen bl.a. ikke tilføjes muld eller næringsrigt jord eller 
tilsås, halvcirklen etableres hovedsageligt på den vegetationsløse p-plads og med 
græstørv fra stedet og evt. andre typiske planter fra området.  
 
Området er omfattet af fredningen ’Hirtshals Udsigt’, hvor der er opnået en 
dispensation af Fredningsnævnet til begge etaper af udsigtsstien, samt 
bordbænkesæt og udsigtsplads.  
 
Ejendommen er ca. 1 km op til Natura 2000-område nr. 203 Knudegrund 
(habitatområde nr. 203), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt 
beskyttelse af visse arter. 
 

 
 
Hjørring kommunen oplyser, at der er fundet bilag IV-arten markfirben på arealet.  
Hjørring Kommune vurderer, at der ikke er andre bilag IV-arter, der har levested, 
hvor stien etableres. Kommunen skønner, at projektet ikke vil forringe 
levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.  
 
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 
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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. 
 
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. 
 
Det fremgår af lovbemærkningerne til en ændring af naturbeskyttelsesloven i 1994 
- "kystloven" - at det i overensstemmelse med hidtidig praksis vil være muligt at 
etablere mindre foranstaltninger til støtte for friluftslivet og dermed til fremme af 
turismen. Mindre foranstaltninger er f.eks. toiletbygninger, informationstavler og 
skilte samt andre beskedne opholdsfaciliteter. Der forudsættes, at anlægget 
placeres og udføres under hensyntagen til den omgivende natur. 
 
Der er søgt om dispensation til at udsigtsstien, fire bordbænkesæt og 
halvcirkelskonstruktion med siddepladser, som tjener formål til støtte for 
friluftlivet og der er frit tilgængelige for områdets besøgende. Kystdirektoratet 
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vurderer således, at en dispensation til det ansøgte er i overensstemmelse med 
ovenævnte praksis. 
 
Kystdirektoratet vurderer, at der tale om et beskedent sti-anlæg på allerede 
eksisterende trampesti, som ikke vil påvirke oplevelsen af kystlandskabet 
nævneværdigt og vil gøre området mere tilgængeligt for flere forskellige brugere.  
 
Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund dispensation til det ansøgte.  
 
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. 
 
Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
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 

http://www.kyst.dk/
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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 
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Afgørelsen er sendt til:  
 Hjørring Kommune, hjoerring@hjoerring.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   
 Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring, hjoerring@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Vendsyssel v/ Thomas Elgaard Jensen, 

vendsyssel@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Hjørring, hjoerring@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
 Vendsyssels Historiske Museum, vhm@vhm.dk  
 Naturstyrelsen, Vendsyssel, vsy@nst.dk  
 Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlige del, 

nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
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