Konsekvensvurdering
Ansøgning om flytning af Rubjerg Knude Fyr ca. 80 meter mod øst indenfor matrikel 1e Rubjerg By, Rubjerg.
Arealet er ejet af Naturstyrelsen.
Der skal etableres en midlertidig vendeplads og p-plads ved arbejdsområdet (30x30 meter) ligesom der skal
laves køre adgang til toppen af Rubjerg Knude fra Rubjergvej. Montagevejen skal have en bredde på 4
meter. Den eksisterende grusvej kan anvendes på den første del af strækningen. Den sidste del vil blive
skabt ved udlægning af køreplader.
Flytningen sker indenfor Natura 2000 område. Det drejer sig om Habitatområde H7 Rubjerg Knude og
Lønstrup Klint DK00FX116.
Området domineres af én stor vandreklit, Rubjerg Knude, der under sin vandring mod øst har tildækket en
række bygninger omkring Rubjerg Knude Fyr. I dag har vandreklitten bevæget sig forbi fyret, som står helt
ude på kanten af klinten, som til stadighed nedbrydes. Fyret forventes at falde i havet indenfor få år.
Selve Knuden kan ses fra store dele af det vestlige Vendsyssel som et markant landskabselement. Området
præges desuden af den lange klint og mosaikken af grønne klitter og havtornklit. De dominerende
naturtyper i form af knudens hvide klit og klinten er primært geologisk set interessante, men bidrager også
til biodiversiteten ved at skabe dynamik i området. Biologisk set er det den buskbevoksede klit, der er
områdets store specialitet, og som er landets største krat af havtorn.
Hele arealet hvor flytningen foregår er registreret som Habitatnaturtype Hvid klit (2120). Alle områderne
kortlagt som Hvid klit er i god tilstand, de udgør godt 20 % af arealet (ca. 22 ha) i hele Natura 2000
området. Målsætningen for Hvid klit er at udviklingen i areal og tilstand er stabil eller i fremgang.
Flytningen af fyret vurderes ikke at påvirke andre kortlagte eller ikke-kortlagte naturtyper.
Hele matriklen hvor flytningen skal foregå er derudover også fredet (Rubjerg Knude fredningen fra 1948),
klitfredet og omfattet af beskyttet natur (overdrev).
Konsekvensvurdering ift. Natura 2000
Hjørring Kommune vurderer at der ikke skal laves en konsekvensvurdering, idet Habitatnaturtypen Hvid Klit
kun ganske midlertidigt bliver påvirket af flytningen på en måde hvorpå naturtypen vil blive gendannet i
løbet af få dage. Hele området som flytningen vil foregå på, er i dag helt vegetationsløs, og består
udelukkende af flyvesand fra klinten. Selve vandreklitten er yderst dynamisk og har i løbet af de sidste 10 år
flyttet sig over 100 meter. Det vil sige at den hvide klit vil blive gendannet meget hurtigt hvor fyret bliver
flyttet fra og at arealet med Hvid klit derfor ikke vil blive reduceret eller forringes.
Der vil blive stillet vilkår om, at alle materialer, der bruges ifm. flytningen, skal fjernes fuldstændigt fra
området.
Der er ingen arter på udpegningsgrundlaget, men ift. habitatbekendtgørelsen må yngle- og rastepladser
ikke ødelægges for arter på bilag IV.
Natura 2000 området er levested for to arter på bilag IV – Spidssnudet frø og Markfirben. Førstnævnte
findes ikke tæt på fyret og Markfirben er kun fundet på selve klinten i løbet af de sidste 10 år. Det vurderes

at selve vandreklitten ikke er egnet levested for Markfirben, da den er afhængig af bevoksning e.l. som
skjulested og for at kunne regulere kropstemperaturen. Derfor vurderes det at flytningen ikke er i konflikt
med habitatbekendtgørelsen.
Det vurderes, at ingen andre arter på bilag IV eller fredede arter, vil blive påvirket negativt af projektet.
Vurdering ift. beskyttet natur
Arealet er registreret som beskyttet overdrev, men af samme grunde som anført ovenfor, vil flytningen kun
påvirke naturen midlertidigt og idet der ingen vegetation er i området pt. vil det ikke føre til nogen
tilstandsændring. Alle arbejdsområder og køreområder bliver etableret på Fyrvejen, på den gamle p-plads
eller på vandreklitten.
Det vurderes at tilkørselsvej, vendeplads og arbejdsområde kun vil påvirke den beskyttede natur
midlertidigt og i mindre grad.
Hjørring Kommune agter derfor at give en dispensation ift. Naturbeskyttelsesloven til projektet.

Vurdering ift. Rubjerg Knude Fredningen
Fredningen fra 1948 har til bl.a. formål at bevare den naturlige vegetation, det eksisterende storslåede
landskab og den hvide skinnende klit. Opførelse af nye bygninger ud over hvad der måtte være nødvendigt
for fyrets drift, tilplantninger o.lign. skal undgås. Der skal søges dispensation ved Fredningsnævnet.
Hjørring Kommunes vurderer, at der kan dispenseres ift. fredningen af følgende grunde:
1. Der er ikke tale om en ny bygning, men en eksisterende bygning der flyttes.
2. Hvis det havde været Fyrvæsnet der søgte mens fyret stadig var i drift, står der specifikt i
fredningen at strengt nødvendige bygninger må opføres.
3. Fredningen er en landskabsfredning og selve fyret eller fyrets placering er ikke fredet.
4. Flytningen af fyret vil ikke påvirke landskabet. Sandet vil i løbet af kort tid dække stedet hvor fyret
stod, indtil et skred i løbet af få år, vil fjerne stedet helt.
5. Flytningen vil ikke påvirke den naturlige vegetation, idet hele matriklen er helt vegetationsløs.
6. Der vil kun blive lavet midlertidige terrænreguleringer i vandreklitten.
7. Der vil kun blive kørt på den eksisterende grusvej eller på vandreklitten, og der lægges køreplader
for at reducere påvirkningen mest muligt.
8. Resterne af de delvist nedrevne fyrbygninger fjernes helt. Igennem de sidste 10 år har disse rester
skæmmet landskabet markant omkring Rubjerg Knude Fyr. Fremadrettet vil materialer der dukker
frem af sandet blive fjernet.
9. Bevarelsen af fyret er vigtig ift. oplevelsen af det landskab, der er fredet. Efter flytningen vil fyret
blive et nyt fikspunkt, der gør det muligt at erkende forandringerne i et af de mest dynamiske
landskaber i Danmark. Ligeledes vil oplevelse af landskabet set fra fyret top blive bevaret.

Hjørring Kommune anbefaler derfor at Fredningsnævnet giver dispensation til projektet.

Vurdering ift. Klitfredningen

Området ligger indenfor det klitfredede område. Formålet med klitfredningsbestemmelserne er, at bevare
de åbne kystlandskaber, bl.a. ved at friholde områderne for nyt byggeri, beplantning e.lign. Der skal søges
dispensation ved Kystdirektoratet.
Hjørring Kommunes vurderer, at der kan dispenseres ift. klitfredningen fredningen af følgende grunde:
1. Der er ikke tale om en ny bygning, men en eksisterende bygning der flyttes.
2. Flytningen af fyret vil ikke påvirke landskabet. Sandet vil i løbet af kort tid dække stedet hvor fyret
stod, indtil et skred i løbet af få år, vil fjerne stedet helt.
3. Flytningen vil ikke påvirke den naturlige vegetation, idet hele matriklen er helt vegetationsløs.
4. Der vil kun blive lavet midlertidige terrænreguleringer i vandreklitten.
5. Der vil kun blive kørt på den eksisterende grusvej eller på vandreklitten, og der lægges køreplader
for at reducere påvirkningen mest muligt.
6. Resterne af de delvist nedrevne fyrbygninger fjernes helt. Igennem de sidste 10 år har disse rester
skæmmet landskabet markant omkring Rubjerg Knude Fyr. Fremadrettet vil materialer der dukker
frem af sandet blive fjernet.
7. Hjørring Kommune agter at give en dispensation ift. beskyttet natur og vurderer at flytningen ikke
er i konflikt med habitatbekendtgørelsen eller opretholdelsen af habitatnaturtyperne.

