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Bilag 11.1  
Dato: 22. september 2020 
Til: HB for DN  

Baggrundsoplysninger i sagen er skrevet af: DN Jammerbugt, Søren Rosenberg, mail: jammer-

bugt@dn.dk, tel.: 3024 1834 Indstilling fra sekretariatet er skrevet af: Lisbet Ogstrup, mail 

lo@dn.dk, tel: 3119 3209 

 

 
 
Masnedøgade 20 
2100 København Ø 
Telefon: 39 17 40 00 
Mail: dn@dn.dk 
 
 
 
 
 

Indstilling fra DN Jammerbugt om udmøntning af arv til køb af nordjysk klitnatur 

 

 

Sagsfremstilling: 
DN har modtaget en arv på 1 mio. kr. fra Jørgen Alfred Andersen. Arven skal anvendes til gavn for nordjysk natur (klit-
natur). DN Jammerbugt foreslår, at der skal arbejdes for, at midler fra arven går til køb af et naturbeskyttet klitareal på 
8,5 ha. Arealet ligger i og ejes af Jammerbugt Kommune, som snart forventes at sætte det til salg. Da der ikke i DN fo-
religger retningslinjer for køb af fast ejendom, skal HB pt. tage stilling til sådanne sager enkeltvis. Såfremt DN udmøn-
ter arven ved køb af arealet kan bopælspligten for det landbrugspligtige areal opfyldes ved at overdrage arealet til 
Danmarks Naturfond. I så fald skal forslaget snarest forelægges fondens bestyrelse. 

 

 

DN Jammerbugt beder HB om, at: 
- Beslutte om DN Jammerbugts forslag om køb af 8,5 ha klitnatur for en del af arv på 1 mio. kr. skal realiseres. 

 

Indstilling 
- Sekretariatet indstiller, at DN ikke tager stilling til et køb af område med nordjysk klitnatur, før der er truffet 

besluttet kriterier for, hvornår foreningen ønsker. at overtage arealer og dermed påtage sig de dertil hørende 

driftsudgifter. 

 
 

Baggrund 
Jørgen Alfred Andersen har testamenteret DN 1 mio. kr. med ønske om, at arven bruges i den nordjyske natur (klitna-
tur). Efter DN Jammerbugts betragtninger opfylder købet de krav, som er overgivet Danmarks Naturfredningsforening, 
via testamentet til at beskytte klitnatur i Nordjylland. Se vedlagte testamente. 
 
Jammerbugt Kommune er pt. det ca. 8,5 hektar naturbeskyttede klitareal. Kommunen har erhvervet arealet i 2017 
midlertidigt i forbindelse med et større jordfordelingsprojekt - Collective Impact Pilotprojekt i Klim. Ejendomsværdi pr. 
1.10.19 er 300.000 kr. og ejendomsskat er 538 kr. årligt ifølge oplysninger på OIS.dk. Jammerbugt Kommune er indstil-
let på et snarligt salg, da kommunen ikke er interesseret i jordbesiddelsen.  

 

Konsekvenser af HB-beslutning i sagen 
Hvis HB beslutter, at DN skal købe arealet, vil DN få mulighed for at følge direkte med og få indflydelse på det første 
reelle projekt, hvor der er sket en multifunktionel jordfordeling. Dvs. få indflydelse på opfølgning af en sådan jordfor-
deling, som foreningen sammen med L&F har peget på kan bidrage væsentligt til, at få flere naturarealer og samtidig 
løse nogle af landbrugets udfordringer med at afgive jord til natur. Samtidig vil købet kunne understøtte DN Jammer-
bugt aktive indsats for at formidle natur og oplevelser.  
En beslutning om at modtage arven vil også føre til, at der er omkostninger som skal dækkes, jf. nedenfor.  

Hvis HB beslutter, at DN ikke skal modtage arven, vil en fastholdelse af de naturværdier på arealet, der er skabt via det 

multifunktionelle jordfordelingsprojekt afhænge af anden købers interesser og beslutninger. Det må forventes, at 

Jammerbugt Kommune vil søge at fastholde den adgang til og formidling af arealets natur, som kommunen har skabt. 

Men i hvilket omfang er usikkert. Ligeledes kan det ikke udelukkes, at den mest optimale naturpleje og fremme af bio-

diversitet på arealet ikke nødvendigvis vil ske. 
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Endelig skal der henvises til, at sekretariatet vurderer, at HB så bør tage stilling til, hvorledes arven på anden vis kan 

anvendes til gavn for nordjysk klitnatur.  

Areal beskrivelse 
Arealet ligger i Fårdam Sande, der er en parabelklit. Parabelklitten er blevet blotlagt. Området var således frem til 
2018 skovtilplantet af hensyn til sandfyning med invasive nåletræer, især klitfyr og sitkagran. Klitnaturen fremstår nu 
igen med nødvendig plads og lys, til at kunne udvikle sig mod en større biodiversitet. Området er et af landets få ste-
der, hvor det er muligt at se en parabelklit entydigt i landskabet.  
 
Naturtypen i området er en variation af våd og tør klitnatur med mose-pors, grå-pil, samt enkeltstående ene, rensdyr-
lav, hedelyng og engelsk visse. På stedet findes de rødlistede sommerfuglearter, komma-bredpande og gråbåndet 
bredpande. Det er sandsynligt, at der også er hedepletvinge. Arealet er desuden nu perfekt for eksempelvis natravn. 
Engpiber og hedelærke er også set. Dødt ved, der er efterladt ved rydningen giver gode levebetingelser for bestande 
af herkulesmyrer, som også er fundet på matriklen.  
 

Publikumsfaciliteter 
Det areal, som HB opfordres til at beslutte købt for arven, er en smal lang matrikel, der er et § 3-område. En mindre 
del klitfredet. Der er adgang efter Naturbeskyttelsesloven, samt gode publikumsfaciliteter, fx ny shelter, formidlings-
tavle og formidlingsplatform.  
 
DN Jammerbugt opfordrer DNs Sekretariat til at forhandle med kommunen, således de nuværende publikums facilite-
ter vedligeholdes af Jammerbugt Kommune. 
 

Fremtidens naturpleje af arealet 
På arealet er der som nævnt sket naturgenopretning (fældning af invasive nåletræer), som giver en god mulighed for 
at arbejde videre med at forbedre biodiversiteten i området gennem særligt fjernelse af uønsket opvækst og afgræs-
ning. Det forudsætter dog en fortløbende er tilpasning af afgræsning og rydning.  
 
DN Jammerbugt har en aktiv naturpleje-gruppe som har erfaring med naturpleje bl.a. på klithede, og råder allerede 
over redskaber til frivilligt, at bidrage til den fortsatte naturpleje. Med DN Jammerbugts erfaring og allerede gode 
samarbejder med kommunen kan afdelingen således arbejde for at sikre dette nye stykke natur. Naturplejegruppen vil 
gerne indføje denne aktivitet i afdelingens øvrige årlige naturplejeaktiviteter, som en del af afdelingens arbejde, og vil 
gerne samarbejde med kommunen om at få arealet afgræsset. Udgifter til hegning og vanding må således indregnes i 
et budget. 
 

Fremtidens naturformidling af arealet 
DN Jammerbugt har en aktiv arrangementsgruppe. Fårdam Sande vil være oplagt, at have som udgangspunkt i mange 
typer arrangementer. Fx overnatning i det fri, lytte til strandtudse, natravn og kronvildt.  
 
Nedenfor er der fotos fra matriklen samt luftfotos fra Miljøportalen, som viser udviklingen fra tilgroet skovbevokset 
klithede og til nuværende lysåbent klitområde. 
 

Forudsætninger for køb 
Arealet er landbrugspligtig. Kommunen har oplyst, at landbrugspligten søges ophævet. Der er tale om en verserende 
sag i nævnet, idet kommunen har fået afslag om ophævelsen i Landbrugsstyrelsen. Årsagen til, at kommunen ønsker 
landbrugspligten ophævet, skyldes, at arealet i så fald kan erhverves af en bredere gruppe, og formentlig til en højere 
pris. Det antages, at især jagtinteresser vil betyde flere potentielle købere, og en højere salgspris.  
 
Ophæves landbrugspligten ikke, kan DN alene overtage arealet, hvis bopælspligten opfyldes. Det kan i givet fald ske 
ved, at arealet overdrages til DKNF, hvor bopælspligten kan opfyldes ved Skovsgård Gods. 
 
Det skal oplyses, at DKNFs bestyrelse har fastlagt retningslinjer for at modtage fast ejendom. Med retningslinjerne er 
det fastlagt, at fonden kan modtage fast ejendom fra DN, men kan forudsætte at alle udgifter, der er knyttet til ejen-
dommen dækkes af foreningen.  
 

Overslagsbudget ved køb af areal 
Sekretariatet har opstillet et skønsmæssig budget, hvis arven anvendes til at opkøbe og drive et godt 8 ha stort klitna-
turareal i Jammerbugt Kommune, som DN Jammerbugt ønsker, at DN erhverver. Budgettet fremgår af tabel 1 neden-
for. 
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Tabel 1: Budgetoverslag ved køb af areal 

Køb af areal 300.000 kr 

Advokat 25.000 kr 

Udarbejdelse af plejeplan og driftsplan 20.000 kr 

Formidling 10.000 kr 

Hegning mv. 50.000 kr 

Sekretariatsbetjening 45.000 kr 

Initialomkostninger 450.000 kr 

 

 

Tilsyn 5.000 kr 

Administration 5.000 kr 

Konsulentbistand 5.000 kr 

Frivillige 20.000 kr 

Skiltning og formidling 1.000 kr 

Skatter og afgifter 1.000 kr 

Vedligehold af hegning samt afgræsning 3.000 kr 

Årlige driftsomkostninger 40.000 kr 

 
 
Bemærkninger til det skønsmæssige budget 
I budgettet er det forudsat, at arealet kan købes til kr. 300.000,- (ejendomsværdi). Derudover er budgettet baseret på erfaringer i 
DKNF for at eje og drive en naturejendom af denne størrelse og med henblik på, at der er en aktiv formidling og beskyttelse af na-
turværdierne. Budgettet er også baseret på, at Jammerbugt Kommune har tilkendegivet, at den gerne vil samarbejde tæt med 
DKNF og DN om driften af arealet, herunder særligt mht. naturpleje og publikumsfaciliteter. 
 
Naturplejeplan o. lign. 
Der er afsat midler til at udforme en naturplejeplan og en driftsplan for området. Det er således forudsat i budgettet, at foreningen 
får fastlagt en naturplejeplan samt en driftsplan på linje med, at der udformes naturplejeplaner og driftsplaner for de naturejen-
domme, som DKNF ejer og driver. Planerne tjener som ramme for frivilliges arbejde, og som grundlag for den fortløbende budget-
lægning af driften af området. 
 
Naturpleje 
Der er kun afsat beskedne beløb til naturpleje. Det skyldes, at der blev foretaget en naturgenopretning på arealet i 2019, hvor det 
blev afdrevet og klitnaturen på arealet undergik en førstegangspleje. Det vurderes således, at hvis der sker en fortsat kontinuerlig 
pleje af området, vil omkostningerne hertil kunne holdes på et lavt niveau. DN-Jammerbugt har derudover oplyst, at de meget 
gerne vil stå for plejen samt daglige forvaltning, som en frivillig aktivitet i lokalområdet. Der er derfor afsat et forholdsvis stort be-
løb til frivillige. I den udstrækning, frivillige ikke kan eller ikke længere ønsker at udføre hele eller dele af plejen og forvaltning af 
området, kan midler til frivillige overgå til ’indkøbt pleje’. 
  
Formidling  
Formidling dækker i dette tilfælde over skiltning, folder eller lignende, publikumsfaciliteter og digital information. Der er kun afsat 
få midler til formidling. Det skyldes, at kommunen allerede har etableret gode publikumsfaciliteter og informationstavler og anden 
formidling i området, som forventes at kunne fungere i adskillige år ved almindeligt vedligehold. Desuden forventes det, at Jam-
merbugt Kommune, der har bekostet de nuværende publikumsfaciliteter m.v., også vil bidrage med vedligeholdelse, samt med 
opdatering og supplering i fremtiden. De afsatte førstegangsomkostninger til formidling og publikumsfaciliteter er således ikke 
tænkt til skiltning o. lign. i området, men til at dække omkostninger til folder eller lignende om området, samt til den digitale infor-
mation.  
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DN Jammerbugt på tur til Fårdam Sande, maj 2020 

 
Indvielsen den 27. april 2019. Matriklen set fra parablen 
- mod syd til Klim Bjerg. 

 

 
 

Indvielsen den 27. april 2019 – Parabelklit Fårdam 
Sande, med trappe og formidlingsplatform. 

 

Shelter pladsen ved Fårdam Sande. 
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Arealet ligger ca. 3 kilometer syd for kysten ved Klim 
Strand i Jammerbugt Kommune. 

 

 

  
Luftfoto af matriklen efter naturpleje i 2019. 
Naboarealet på 30 hektar med sommerhus (matrikel 
127b) er til salg. Pris 3,9 millioner kr.  

 

Luftfoto 2016 af den skovbevokset klithede 

 

 

 

 
 


