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Projekt Munkens Klit

Samarbejde mellem Naturstyrelsen og Fonden Kaj Kjær Flora og
Fauna omkring udarbejdelse af projektplan

Baggrund:
“Munkens Klit” ligger syd for Løkken, i et stort sommerhusområde, se
nedenstående kortudsnit. Det omfatter et mindre klitområde mod vest og ellers
landbrugsjorde i et tidligere Iditlandskab. “Munkens Klit” ligger som en enidave
friholdt for bebyggelse. Hele området er fredet med det formål at bevare
landskabet som klit, hede og landbrugsjord, samt sikre publikums færdsel,
herunder adgang til stranden og havet.

Klitområdet er i god naturtilstand, mens de tidligere landbrugsj orde er i proces
med langsom udpining (gennem høslæt og græsning) med det formål, at der over
tid kan indvandre nye plante- og dyrearter.

Området ejes af Naturstyrelsen (NST) og er på 30 ha.

Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna (KKFF) har sit hovedkontor som nabo til
området, og arbejder med andre projekter i lokalområdet.
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Projektets formål:
De nuværende landbrugsjorde fremstår meget flade og ensartede. Klitlandskabet
er blevet udjævnet og gennem årtiers drift, herunder pløjning. Landbrugsjorden
blev taget ud af drift for ca. 5 år siden. Ovenstående billede viser, hvordan det
vestligste stykke henligger i naturtilstand, mens landsbrugsjorden kun meget
langsomt ændrer sig med den nuværende drift. Som et forsøg på at fremprovokere
en hurtig genskabelse af den tidligere naturtilstand, har NST og KKFF aftalt at
indgå et samarbejde. Projekts formål er at undersøge, hvilke initiativer der kan
udvikles med henblik på at fremme tidligere landbrugsjordes overgang mod
egentlige naturtilstand og øget biodiversitet. “Munkens Mit” ligger
hensigtsmæssigt som et casestudie.
Projektet går således i første omgang ud på at udvikle en egentlig projektplan for
Munkens Klit.
Det skal understreges, at hele arealet er fredet, og Fredningsnævnet vil
sandsynligvis skulle give dispensation til flere forhold, ikke mindst
tilstandsændring.

Parternes oygavefordeling:

Fælles
Udvikler egentlig projektplan, herunder beskrivelse af model for baseline og
moniteringsplan.
Kommunikation, inkl, information i nærområdet. På alle materialer som kort,
skilte, foldere, nyhedsbreve eller annoncer skal begge parter angives. Ved skriftlig
formidling om samarbejdet, herunder ved anvendelse af NSTs logo, skal NST
kontaktes, da designet skal overholde retningslinjerne i NSTs designmanual.
Retningslinjerne udleveres efter behov.

Specifik omtale i medierne af projektet og samarbejdet mellem parterne må kun
ske efter forudgående aftale med NST.

NST skal sikre, at der findes et opdateret kort over faciliteten på
www.udinaturen.dk

KKFF
Forestår myndighedsbehandling ift. gældende lov.

NST
Står for at lave eventuelle fremadrettede aftaler om høslæt, græsning mv., jf.
projektplanen.

Finansiering:
KKFF finansierer alle omkostning forbundet med projektet, samt den
meromkostning der vil være forbundet med en fremtidig drift af arealet.

Offentlighedens adgang:
De påtænkte initiativerjf. projektplanen må ikke begrænse mulighederne for
friluftsliv.

Anvendelse afMunkens Klit
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Faciliteter og arealer er offentligt tilgængelige, men kan dog lukkes midlertidigt af
NST, f.eks. ved større vedligeholdelsesarbejder eller større arrangementer. I
sådanne tilfælde skal NST sikre, at der skiltes korrekt.

Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna har ret til, uden forudgående godkendelse fra
NST, midlertidigt at lukke for offentligheden, når der foretages mindre
vedligeholdelsesarbejder. I sådanne tilfælde skal Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna
sikre, at der skiltes korrekt.

Enhver anden begrænsning af offentlighedens adgang til det partnerskabet
omfattede skal godkendes af NST.

Retningslinjer for brug afMunkens Klit
Der skal søges tilladelse hos NST, hvis der ønskes afholdt organiserede
arrangementer på NSTs arealer. Se en beskrivelse af hvad der kræves tilladelse til
på NSTs hjemmeside her:

http: //naturstvrelsen.dk/naturoylevelser/ansoeg-om-aktiviteter/aktiviteter-der
kraever-tilladelse/

NST kan kræve betaling ved brug af NSTs arealer i forbindelse med afholdelse af
arrangementer. Se NSTs retningslinjer for betaling på hjemmesiden her:

http: //naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/ansoeg-om
aktiviteter/erhven’smaessige-aktiviteter/

De konkrete retningslinjer for det aktuelle arrangement med tilladelse aftales
nærmere med NST inden arrangementet.

Arbejdsmiljø, sikkerhed og ansvar:
Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna skal sikre, at det arbejde, der udføres i
forbindelse med projekt Munkens Klit, såvel af frivillige kræfter som af
professionelle, herunder anvendelsen af maskiner, motorsav mv., udføres efter
Arbejdstilsynets vejledninger, som findes på Arbejdstilsynets hjemmeside.
Eventuelle arbejdsskader skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen af Fonden Kaj
Kjær Flora og Fauna med orientering til NST. Arbejdsskadestyrelsen vurderer, om
der er tale om en arbejdsskade, hvem der er ansvarlig mv.
Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna bør undersøge, om Fonden Kaj Kjær Flora og
Fauna har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring i relation til det arbejde, som
eventuelle frivillige udfører i henhold til denne aftale. Hvorvidt Fonden Kaj Kjær
Flora og Fauna har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring afhænger af en
konkret vurdering af Fonden Kaj Kjær Flora og Faunas organisering. For
foreninger konkret vedtægter og formål, og det arbejde medlemmerne udfører.
Ved tvivl opfordres Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna til at søge rådgivning hos sin
eventuelle hovedorganisation, alternativt Arbej dsskadestyrelsen eller et
forsikringsselskab.

Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna er desuden forpligtet til at opfordre de
medlemmer, eller andre der udfører frivilligt arbejde i henhold til denne aftale, at
sikre at de har en famiieforsikring (dækker ansvar for skade på andre personer og
andres ting) og en ulykkesforsikring.
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Aftalens varighed og opsigelse:
Aftalen træder i kraft den i. juni 2019 og løber indtil den 31. maj 2024, hvor den
ophører uden varsel. Aftalen kan, i aftaleperioden, af parterne skriftligt varsles til
genforhandling og/eller forlængelse med et varsel på 3 måneder til den i. i en
måned.

Aftalen kan af parterne skriftligt opsiges med et varsel på 3 måneder til den i. i en
måned. Ved opsigelse af aftalen har Fonden Kaj Kjær Flora og Faunas ingen
rettigheder i forhold til arealet og/eller faciliteten udover de rettigheder, der er
tilsikret offentligheden.

Misligholdelse:
Såfremt Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna væsentligt misligholder sine forpligtelser
i henhold til denne aftale, og misligholdelsen ikke bringes til ophør inden udløbet
af en af NST meddelt tidsfrist, er NST berettiget til at ophæve aftalen med
øjeblikkelig virkning.

Ved ophævelse af aftalen har Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna ingen rettigheder i
forhold til arealet og/eller faciliteten udover de rettigheder, der er tilsikret
offentligheden.

Overdragelse:
Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna kan ikke uden NSTs skriftlige accept overdrage
sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand.

Ændringer i samarbejdsaftale
Større ændringer skal ske skriftligt som tillæg til aftalen.

For Naturstyrelsen For Kaj Kjær Flora og Fauna

Signe epper Larsen Peter Kjær
Vicedirektør Formand Bestyrelsen
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