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Vedr. Forslag til fredning af Tversteds Grønne front
Danmarks Naturfredningsforening (DN) fremsendte den 14. marts d.å. en invitation til Hjørring
Kommune om samarbejde om det forslag til fredning af de meget varierede og enestående
klitlandskaber nord, vest og øst for Tversted by, som foreningen ønsker at rejse i nær fremtid.
Med invitationen fulgte et udkast til fredningsforslaget.
Foreningen har efterfølgende haft et godt samarbejde med kommunens Team Natur, Plan og
Udvikling og Team Plan- og Erhvervsudvikling om en række ændringer af forslaget, bl.a. for at
give mulighed for, at der indenfor det fredede område kan etableres bygninger og anlæg til
gavn for den videre udvikling af turisme og friluftsliv. Forslaget respekterer desuden den mulighed for at opføre en café/restaurant med tilhørende P-plads, som er indeholdt i kommuneplanen.
Danmarks Naturfredningsforening skal på den baggrund opfordre Hjørring Kommune til at indbringe forslaget i den nu foreliggende form for Fredningsnævnet sammen med foreningen.
Forslaget med tilhørende bilag vedlægges.
Området, der ønsket fredet, er beliggende mellem de to eksisterende fredninger omkring henholdsvis Tversted Å og Flodbækken. Med fredningen vil det storslåede klitlandskab blive beskyttet og ved at give adgang til at pleje området kan den meget varierede, naturlige vegetation sikres mod fremvæksten af invasive arter som f.eks. Rynket Rose. Ligeledes fastholdes og
forbedres offentlighedens mulighed for at færdes og opholde sig i området, og fredningen kan
hermed medvirke til at understøtte den kvalitetsturisme, Tversted er kendt for.
For så vidt angår de økonomiske konsekvenser af forslaget har DN i samarbejde med de ovenfor nævnte Teams udarbejdet et budgetoverslag, således som det er foreskrevet i naturbeskyttelseslovens kap. 6. Det fremgår af overslaget, der ligeledes er vedlagt, at de erstatninger, der
skal udredes, vil ligge på knapt 130.000 kr., idet en stor del af området er omfattet af klitfredning og beskyttede naturtyper jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3, og andre dele er udlagt
som ubebyggede friarealer i den gældende planlægning eller er offentligt ejede arealer. Hjørring kommunes andel af de samlede erstatninger vil maksimalt udgøre 25 %.
DN ser gerne, at det endelige fredningsforslag kan fremsendes til Fredningsnævnet inden årets
udgang og vil derfor sætte pris på at modtage svar snarest. Foreningen står også til rådighed
for den endelige redaktion i samarbejde med kommunens forvaltning.
Venlig hilsen
Henrik Jørgensen
Fredningsmedarbejder/biolog
Danmarks Naturfredningsforening
Telefon: 61 65 24 09
e-mail:hej@dn.dk
www.dn.dk

Bilag:






Fredningsforslag for Tversteds Grønne Front, Udkast af juni 2018
Foreløbig Areal- og Lodsejerliste
Budgetoverslag
Beskrivelse af områdets naturtyper og vegetation, udarbejdet af Flemming Thorning-Lund
Floraliste, udarbejdet af Flemming Thorning-Lund
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Foreløbigt fredningskort
Arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og Natura 2000 områder
Områder med byplanvedtægter og lokalplaner
Sommerhusområde og Byzone
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