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Tidsbegrænset forbud mod opsætning af droner på dele af Møns Klint af hensyn til 
ynglende vandrefalke 
 
Ansøgning 
Naturstyrelsen Storstrøm har ved mail af 15. december 2015 ansøgt om tilladelse til at kunne forbyde 
opsætning af droner på dele af Møns Klint af hensyn til beskyttelse af ynglende vandrefalkene på 
klinten. 
 
Afgørelse 
Naturstyrelsen, Haraldsgade giver hermed tilladelse i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 27, stk. 1, til 
at det forbydes at sætte droner2 op fra et nærmere angivet område af den statsejede del af Møns Klint, 
idet forbuddet mod offentlighedens opsætning af droner 
 
 Gælder i perioden 1. februar – 31. august og frem til og med 31. august 2018. 
 Omfatter det med rødt angivne område af den statsejede del af Møns Klint (øvrige arealer ejet af 

Naturstyrelsen er angivet med grøn ramme): 

          
 Ikke omfatter følgende3 

‐ Myndigheders aktiviteter i forbindelse med alvorlig person- eller tingsskade eller til afværgelse 
af nærliggende fare herfor 

‐ Videnskabelige- eller forskningsmæssige aktiviteter. Grundejer skal altid give sin tilladelse og 
kan stille vilkår 

‐ Offentlige myndigheders færdsel i forbindelse med varetagelse af deres administrative 
opgaver. Grundejer skal, hvor myndigheden ikke har umiddelbart hjemmel, dog først give sin 
tilladelse og kan stille vilkår 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=155609  
2 Definition af droner http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Luftfart/Flyveoperationer/Luftfartserhverv/Unmanned-

Aircraft-Systems-UAS.aspx    
3 For alle forannævnte aktiviteter skal tages de fornødne hensyn til fuglene, jf. adgangsbekendtgørelsens § 28, stk. 

1, nr. 6 (bkg. nr. 1317 af 21. dec. 2011), hvoraf det fremgår, at det ikke er tilladt at skræmme eller på anden måde 

forulempe dyrene eller beskadige huler og reder, yngel og æg. 
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‐ Grundejerens varetagelse af driften af området, formidling og tilsyn - herunder gennem 
eksterne aktører 

 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet om klagevejledning 
nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er 
færdigbehandlet, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet konkret bestemmer andet. 
 
Tilladelsen vedrører alene naturbeskyttelsesloven. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være 
nødvendig. 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 27, stk. 1 fremgår, at miljøministeren kan bestemme, at statsejede arealer, 
der er omfattet af lovens §§ 22 – 26, helt eller delvis lukkes for offentlighedens adgang, hvis særlige 
forhold taler derfor. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Naturstyrelsen, Haraldsgade har ved sin behandling af sagen lagt til grund, at Naturstyrelsen 
Storstrøm har oplyst, at der er behov for at kunne hindre, at besøgende langs Møns Klint kan sætte 
droner op i nærheden af ynglende vandrefalke, så vandrefalkene kan beskyttes, jf. 
beskyttelsesbestemmelser i EU- og national lovgivning.  
 
Klagevejledning  
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt og skal ske gennem klageportalen – se videre 
om hvordan på http://nmkn.dk , hvor evt. muligheder om ikke at benytte klageportalen fremgår. 
  
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven. 
 
Med venlig hilsen 
Lars Bendix Poulsen 
Specialkonsulent 
72 54 23 11 
lbp@nst.dk 
 
Mail om afgørelsen er samtidig sendt til: 

 Vordingborg Kommune – sendt til post@vordingborg.dk 
 Geocenter Møns Klint – sendt til nna@moensklint.dk    
 Danmarks Naturfredningsforening – sendt til dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening / DN Vordingborg – sendt til vordingborg@dn.dk   
 Friluftsrådet – sendt til fr@friluftsraadet.dk    
 Friluftsrådet / Kreds Storstrøm – sendt til jakobsen.terkel@gmail.com 
 Dansk Ornitologisk Forening – sendt til dof@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening / DOF Storstrøm – sendt til dof-storstroem@dof-storstroem.dk 


