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Etablering af tidsbegrænset forstyringsfrit område i vådområ-
det Jølby Nor

Morsø Kommune har modtaget flere henvendelser vedrørende be-
skyttelse af et område omkring en havørnerede som er etableret i ef-
teråret 2022 i vådområdeprojektet Jølby Nor i Morsø Kommune.

Havørnen var, op til midten af 1800-tallet, udbred i Danmark. Heref-
ter gik bestanden tilbage. Havørnen forsvandt i Danmark som yngle-
fugl i 1911. Siden 1995, hvor havørnen genindvandrede har bestan-
den af ynglefugle være støt stigende. Der er i Morsø Kommune ikke 
siden artens forsvinden fra Danmark i 1911 registreret et redebyg-
gende havørne. 

Havørne er sky fugle, der kræver, at deres redeområde er uforstyr-
ret. Hvis ørnen forstyrres, mens den ruger, kan den finde på at opgi-
ve reden, og så går æggene tabt. 

Havørnen er omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivet1. Fugledirekti-
vets forpligter jævnfør direktivets artikel 4, stk. 4 medlemsstaterne, 
herunder Danmark, til at undgå forurening eller forringelse af leve-
steder samt forstyrrelse af fugle også uden for de, i henholdt til di-
rektivet, beskyttede områder. 

Morsø Kommune er enige i, at er er behov for at sikre ro omkring 
havørnens redeplads i perioden hvor ørnen er redeliggende indtil af-
kommet forlader reden.

Jordstykker som er omfattet af forbuddet er:
Mar. Nr. 6c, 6h, 6a, 6d, 8b, 3eq, 18, 6o, 4i, Ø. Jølby By, Ø. Jølby og 
matr. Nr. 1s, 16p, 1ao, 1am, Frøslev By, Frøslev og matr. Nr. 4k, 
Dragstrup By, Dragstrup

Afgørelse
Morsø Kommune afgør i medfør af Naturbeskyttelseslovens2 § 27, 
stk. 1, at det er forbudt for offentligheden, af færdes i området på ca. 
45 ha i perioden 1. februar til 1. september. Området er markeret på 
nedenstående kort. De almindelige bestemmelser i Naturbeskyttel-
sesloven og Mark og Vejfredsloven er gældende om området uden for 
den, på kortet, gule markering.  
Afgørelsen er gyldig fra datoen for offentliggørelsen.

1 The Birds Directive - Environment - European Commission (europa.eu)
2 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr 1392 af 04/10/2022
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Kortet viser det område hvor havørnene skal have fred i perioden 1. februar til 1. september.

Afgørelsen træffes på vilkår om, at 

• Der opsættes skiltning, der oplyser offentligheden om ad-
gangsforbuddet. Adgangsforbuddet vil blive offentliggjort på 
Kommunens hjemmeside.

• Skiltes udformning og placering godkendes af lodsejere og 
Morsø Kommune 

• Adgangsforbuddet gælder i perioden 1. februar til 1. septem-
ber.

• Hvis havørnen forladerområdet bortfalder grundlaget for for-
buddet og dette kan ophæves.

Begrundelse for afgørelsen
Morsø Kommune har i forbindelse med afgørelsen lagt vægt på føl-
gende:

• At medlemsstaterne i en Europæiske Union er forpligtet til at 
undgå forurening eller forringelse af levesteder samt forstyr-
relse af havørnen.

• at offentlighedens adgang efter naturbeskyttelseslovens §§ 23-
24, i medfør af § 27, stk. 1 helt eller delvis kan lukkes for ad-
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gang, hvis særlige forhold taler for det. Lukningsreglerne skal 
administreres restriktivt.

• at tilstedeværelsen af redebyggende, og potentielt ynglende, 
havørn i området vurderes at være helt særlige forhold som 
kommunalbestyrelsen skal tilgodese.

• at en begrundelse for opretholdelse af forbuddet i perioden fra 
1. februar til 1. september, at give fuglene tid til både, at ruge, 
men også at sikre uforstyrrede forhold frem til afkommet for-
lader reden i august.

Klageregler
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder 
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.  
Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er 
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller hellig-
dag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune i 
Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 
kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. 
Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker 
ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbe-
tales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden ud-
løbet af fristen, afvises klagen. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 
klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige 
grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klagepor-
talen, skal du sende en begrundet anmodning til Morsø Kommune, 
Teknik og Miljø, Jernbanevej 7, 7900 eller pr. mail teknikogmil-
jo@morsoe.dk. Morsø Kommune videresender herefter anmodningen 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvor-
vidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen sendes til:

• MST, mst@mst.dk  
• Morslands Historiske Museum; anders.have@museummors.dk
• Friluftsrådet; fr@friluftsraadet.dk
• Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, 

dbf.oestjylland@gmail.com
• Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, dnmorsoe-

sager@dn.dk
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
• Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk
• Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk
• Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling, morsoe@dof.dk
• Landbrugsstyrelsen (mail@lbst.dk)
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Berørte lodsejere:

6c, Ø. Jølby By, Ø. Jølby 
6h, Ø. Jølby By, Ø. Jølby 
6a, Ø. Jølby By, Ø. Jølby 
6d, Ø. Jølby By, Ø. Jølby 
8b, Ø. Jølby By, Ø. Jølby 
3eq, Ø. Jølby By, Ø. Jølby 
18, Ø. Jølby By, Ø. Jølby 
6o, Ø. Jølby By, Ø. Jølby 
4i, Ø. Jølby By, Ø. Jølby
1s, Frøslev By, Frøslev
16p, Frøslev By, Frøslev
1ao, Frøslev By, Frøslev
1am, Frøslev By, Frøslev
4k, Dragstrup By, Dragstrup

Venlig hilsen

Jacob Bruun
Projektleder Natur og vådområder
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