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Amphi Consult Aps. v. Peer Ravn  

Finlandsvej 6 

4200 Slagelse 

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/04377-7 

Ref. Johanne Raakjær Nielsen 

30-06-2021 

 

 

Dispensation til etablering af to vandhuller og oprensning/uddybning 

af et eksisterende vandhul inden for strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

I har den 13. maj 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til 

etablering af to vandhuller og oprensning/uddybning af et eksisterende vandhul 

inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4b og 16b V. Egesborg 

By, V. Egesborg, Gadevang 11, 4700 Næstved, i Næstved Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 

15, til det ansøgte.  

 

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om 

jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.  

 

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 

meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

I kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1. 

 

Vilkår for dispensationen 

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

 

1. Anlægsarbejdet må ikke udføres på et tidspunkt, eller på en sådan 

måde, at arter på udpegningsgrundlaget og bilag IV-arter forstyrres i 

ynglesæsonen.  

2. Søerne skal anlægges, så den passer naturligt ind i det omgivende 

landskab. 

3. Søerne skal udgraves med jævnt skrånende bredder med en hældning 

ikke stejlere end 1:5.  

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse. 

http://www.kyst.dk/
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4. Der må ikke anlægges jordvolde eller øer, og søerne må ikke være 

dybere end 1,5 meter.  

5. Det opgravede materiale skal fjernes fra det strandbeskyttede areal 

eller fordeles jævnt ud over landbrugsjord i omdrift i et lag på 

maksimalt 30 cm. 

 

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

I må ikke udnytte dispensationen før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 

over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er 

færdigbehandlet. I vil få direkte besked fra Kystdirektoratet med oplysninger om, 

hvordan I skal forholde jer, hvis der bliver klaget over afgørelsen. 

 

I kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Amphi Consult har på vegne af ejer og Næstved Kommune søgt om dispensation 

fra strandbeskyttelseslinjen til at oprense en sø og etablere tre nye søer. 

Kystdirektoratet vurderer at den ønskede sø på lokalitet 1 er uden for 

strandbeskyttelseslinjen jf. fig. 1 og 2 og lokalitet 1 behandles derfor ikke yderligere 

i denne afgørelse. På matr. nr. 4b V. Egesborg By, V. Egesborg ønskes der etableret 

én ny sø (lokalitet 2) og på matr. nr. 16b V. Egesborg By, V. Egesborg ønskes der 

etableret en ny sø (lokalitet 3) og oprenset/uddybet en eksisterende sø (lokalitet 4) 

Lodsejer har jf. Næstved Kommunes §3-dispensation givet samtykke til projektet.  

 

Ansøger oplyser at formålet med at oprense 1 sø og etablere 3 nye søer er at støtte 

klokkefrø og stor vandsalamander som er på udpegningsgrundlaget for Natura 

2000 område nr. 169. Samtidig understøtter naturplejeprojektet paddearter som 

grønbroget tudse, som på det nærliggende Svinø har en af sine største østdanske 

bestande. Alle 3 paddearter er omfattet af EU-Habitatdirektivets særlige 

beskyttelse og dermed understøtte projektet bestræbelserne på at sikre disse arter 

gunstig bevaringsstatus.  

 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen Storstrøm og 

Næstved Kommune i forbindelse med Næstved Kommunes deltagelse i EU-

Lifeprojektet ”SemiAquaticlife”. Projektet er del af en langsigtet, omfattende 

Naturplan, hvor målet er at sikre livskraftige sammenhængende bestande af de 

sjældne og sårbare padder i Næstved og Vordingborg Kommune indenfor Natura 

2000 område nr. 169 fra Knudshoved Odde over Avnø, Dybsø, Svinø og op til Enø. 

Lokaliteterne 3 og 4 finansieres af EU-LIFE midler, mens lokaliteterne 1 og 2 

finansieres af midler fra Næstved Kommune. 

 

Derudover oplyses det at arealet (fig. 1 og 2) som det nye naturplejeprojekt 

gennemføres på, er et privatejet natur- og landbrugsareal med sammenhængende 

strandeng, eng, overdrev og sletteareal, der afgræsses af kreaturer. Arealet var 

tidligere ejet af Forsvaret, som benyttede det som skydebane for Hjemmeværnet. 

http://www.kyst.dk/
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Arealet, hvor naturplejeprojektet vil foregå, er beliggende ved Vester Egesborg i 

eller i forbindelse med Natura 2000-område nr. 168,”Havet og kysten mellem 

Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde”. Natura 2000 området er yngle- og 

rasteplads for følgende paddearter omfattet af EU-Habitatdirektivets bilag II og 

IV, klokkefrø, stor vandsalamander, løvfrø, løgfrø spidssnudet frø, springfrø, 

grønbroget tudse og strandtudse. Udover at medvirke til at sikre paddebestandene 

gunstig bevaringsstatus vil oprensning af 1 sø og etablering af 3 nye søer på de 

afgræssede slette- og overdrevsarealer også være berigende for den generelle 

biodiversitet. Særligt forskellige arter af ynglende og trækkende vadefugle vil blive 

begunstiget. 

 

Ifølge ansøgningsmaterialet blev der ikke observeret sårbare plante- eller dyrearter 

på selve de foreslåede lokaliteter under besigtigelsen, som foregik d. 17. marts og 

søndag d. 3. maj, 2020. 

Naturplejen vil blive fulgt af biolog med årelang erfaring i anlæggelse af vandhuller 

og naturpleje for amphibier og eng- og vadefugle. 

 

 
Fig. 1. Ortofoto 2020. Det orange skraverede område markerer det 

strandbeskyttede areal. De umatrikulerede arealer ud til kysten samt stranden er 

dog også omfattet af bestemmelserne om strandbeskyttelse. De sorte streger 

markerer de vejledende matrikelskel. 

 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 2. Luftfoto fra ansøgningsmaterialet af indsatsområdet. Grøn = oprensning 

af vandhul, Blå = etablering af sø. Lokalitet 1 er uden for strandbeskyttelseslinjen 

og behandles derfor ikke i denne afgørelse. 

 

 

Lokalitet 2: Etablering af ny sø 

Ansøger oplyser at søen etableres på græsningsareal som afgræsses af kreaturer 

(fig. 3). På Danmarks Arealinformations historiske kort fremgår det at der tidligere 

har været en sø på den foreslåede placering (fig. 4). Der søges om at søen får en 

størrelse på ca. 500 m2 med svagt skrånende bredder og en dybde på 1,2 m. Det 

opgravede materiale udjævnes og indpasses i arealets topografi. 

 

 
Fig. 3. Billede fra ansøgningsmaterialet af lokalitet 2, hvor den ønskede sø er 

tegnet ind med blå linje. 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 4. Lave målebordsblade 1928-1940 (øverst). Høje målebordsblade 1842-1899 

(nederst). De røde pile angiver placeringen af den tidligere sø. 

 

Lokalitet nr. 3: Etablering af ny sø 

Ansøger oplyser at søen etableres på græsningsareal som afgræsses af kreaturer 

(fig. 5). Der søges om at søen får en størrelse på ca. 300 m2 med svagt skrånende 

bredder og en dybde på 1,2 m. Søen etableres ved at 3 tidligere vandfyldte 

sprængningshuller sammenlægges til en større sø. Det oplyses at de 3 

sprængningshuller ofte står vandfyldte i foråret således at padderne lægger æg, 

men sprængningshullerne tørrer ud tidligt på sommeren således at paddeynglen 

dør førend den når at forvandle sig. Det opgravede materiale transporteres bort fra 

engen og udjævnes og indpasses topografien på det nærliggende, ikke beskyttede 

sletteareal. 

Ansøger informerer om at der ikke er konstateret sårbar eller sjælden flora og 

fauna på lokaliteten. 

 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 5. Billede fra ansøgningsmaterialet af lokalitet 3, hvor den ønskede sø er 

tegnet ind med blå linje. 

 

Lokalitet 4: Oprensning af ofte udtørrende lavning. 

Ansøger oplyser at der er tale om en meget lavvandet større sø som var helt 

udtørret efter den lange, varme, tørre sommer 2018 (fig. 6). De vurderer at det er 

meget vigtigt at søen uddybes lidt, da den efterhånden tørrer mere og mere ud pga. 

ophobning af organisk materiale, hvilket betyder at haletudser og 

salamanderlarver tørrer ud inden de når at forvandle sig. Søen ønskes uddybet 

med 40 cm. 

Ansøger informerer om at der ikke blev konstateret sårbar eller sjælden flora og 

fauna på lokaliteten. 

 

 

http://www.kyst.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 7 

 

 
Fig. 6. Billede fra ansøgningsmaterialet af lokalitet 4. Søen på billedet ønskes 

uddybet/oprenset. 

 

I den sydlige del af projektarealet (lokalitet 3 og 4) er der registreret §3 beskyttet 

strandeng og §3 beskyttet sø jf. naturbeskyttelsesloven. D. 19. maj 2020 har 

Næstved Kommune meddelt dispensation fra § 3. 

 

Ligeledes er arealet ved lokalitet 3 og 4 omfattet af fredningen ”Dybsø Fjord, 

Stejlebanke”. Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster meddelte 

d. 22. marts 2021 dispensation fra fredningen til søerne på lokalitet 3 og 4. 

 

 

Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal 

Kystdirektoratet vurdere, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller 

dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV. Læs evt. mere herom i bilag 1. 

 

Natura 2000 

Det ansøgte ligger i Natura 2000-område (nr. 169, Havet og kysten mellem 

Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde). Natura 2000-området omfatter 

habitatområde nr. 148 og fuglebeskyttelsesområde nr. 81. I 

fuglebeskyttelsesområdet indgår Ramsarområde nr. 20. 

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3. 

 

I den sydlige del af projektarealet er der kortlagt habitatnaturtypen Strandeng 

(1330). Derudover er der på Danmarks Miljøportal registreret arterne skæv- og 

sumpvindelsnegl ca. 1 km. 

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 8 

 

Næstved Kommune oplyser i dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, at 

etablering af vandhullet opfylder Natura 2000-handleplanen. Efterfølgende har 

kommune udtalt at hele projektet er forbundet med Natura 2000-områdets 

forvaltning og skriver følgende i en mail til Kystdirektoratet: 

 

Vandhullerne er en del af EU-Life projektet "SemiAquatic". 

I EU-Lifeprojektet "SemiAquatic" samarbejder Næstved Kommune med Skåne 

Len, Stiftung NaturSchutz Schleswig-Holstein, Naturstyrelsen, Forsvaret, 

Slagelse og Vordingborg kommuner om at opfylde en række af 

målsætningerne og indsatserne i Natura 2000 -handleplanerne.  

Gennem projektet vil man prøve at sikre en gunstig bevaringsstatus for en 

række beskyttede naturtyper og fuglearter samt sikre en forbedring af 

levestederne og spredningsmulighederne for en række sjældne paddearter, 

krybdyrarter og insekter. 

 

Da det ansøgte naturprojekt er direkte forbundet med Natura 2000-områdets 

forvaltning, vurderer Kystdirektoratet, at det ansøgte undtaget fra kravet om 

vurdering i forhold til Natura 2000, jf. Habitatbekendtgørelsens §6, stk. 1. 

 

Bilag IV-arter 

Næstved Kommune har foretaget en vurdering af bilag IV-arter i dispensationen 

fra naturbeskyttelseslovens § 3: 

I området er det vores vurdering, at der kan være markfirben, klokkefrø, stor 

vandsalamander, grønbroget tudse, springfrø og spidssnudet frø. Da det 

ansøgte medfører en forbedring af arternes levesteder, vurderer vi, at 

det ikke vil påvirke de beskyttede arter negativt. 

 

På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og 

deres valg af levested samt gennemgang af offentlige databaser, vurderer 

Kystdirektoratet, at lokaliteten derudover ikke er et potentielt levested for bilag IV-

arter.  

 

Det ansøgte har til formål at skabe bedre og potentielle nye levesteder og derved 

sikre bestandene af de sjældne og sårbare paddearter, samt markfirben i området 

og derved forbedre bevaringsstatus arterne. Kystdirektoratet vurderer på denne 

baggrund, at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 

plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 

habitatdirektivets bilag IV. Kystdirektoratet lægger særligt vægt på Næstved 

Kommunes vurdering af bilag IV-arter i dispensationen fra 

naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Ifølge den administrative praksis dispenseres der som hovedregel ikke fra 

strandbeskyttelseslinjen til anlæg af kunstige søer/vandhuller selv om de kan 

fremme det naturlige dyre- og planteliv, medmindre det har grundlag i en mere 

omfattende plan for naturforbedring til fremme af udryddelsestruede eller sjældne 

http://www.kyst.dk/
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arter i det pågældende område. Ifølge praksis kan der dog på baggrund af en 

konkret vurdering meddeles dispensation til etablering af mindre vandhuller/søer 

på arealer, hvor der tidligere naturligt har været søer/vandhuller, og hvor det vil 

have en klart naturforbedrende funktion. 

 

Kystdirektoratet lægger til grund for afgørelsen, at projektet har en klart 

naturforbedrende funktion, der har grundlag i en mere omfattende plan for 

naturforbedring til fremme af udryddelsestruede eller sjældne arter i området. 

Dette vurderes, da naturprojektets mål er at sikre gunstig bevaringsstatus for en 

række paddearter (klokkefrø, stor vandsalamander og grønbroget tudse), der er 

opført på habitatdirektivets bilag II og IV. Derudover vil forskellige arter af 

ynglende og trækkende vadefugle blive begunstiget af naturprojektet. 

Det er på den baggrund Kystdirektoratet vurdering, at der er tale om et særligt 

tilfælde, der taler for en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. 

 

I vurderingen har Kystdirektoratet lagt vægt på, at søen på lokalitet 2 er på et 

areal, hvor der tidligere naturligt har været en sø jf. historiske baggrundskort. 

Derudover er der tale om en sammenlægning af flere mindre vandhuller på 

lokalitet 3. På den baggrund er det også Kystdirektoratet vurdering, at det ansøgte 

ikke vil have en nævneværdig betydning for oplevelsen af kystlandskabet. Her 

lægges der også vægt på, at søerne etableres i et område, hvor der i forvejen er flere 

søer. 

 

Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om 

naturbeskyttelse og konkluderet, at naturprojektet er direkte forbundet med 

Natura 2000-områdets forvaltning. Det er i øvrigt vurderet, at projektet kan 

fremme levesteder for en lang række bilag IV-arter, og at projektet ikke vil medføre 

beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 

dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Se afsnittet ”Vurdering efter 

lovgivning om international naturbeskyttelse”. 

 

Kystdirektoratet giver på denne baggrund dispensation til etablering af to 

vandhuller og oprensning/uddybning af et eksisterende vandhul.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

 

Johanne Raakjær Nielsen 

+45 20 86 07 38   

jorni@kyst.dk 

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Næstved Kommune, naestved@naestved.dk, natur@naestved.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Næstved, naestved@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt; fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, 
sydsjaelland@fredningsnaevn.dk  

 Ejer af matr. nr. 4b og 16b V. Egesborg By, V. Egesborg 

 

 

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk.  

http://www.kyst.dk/
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Bilag 1: Lovgrundlag  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens2 § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 

og strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelse 

er at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed 

varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. 

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. Der må heller ikke etableres hegn, placeres 

campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering 

eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne 

fremgår af lovens §§ 15a og 15b. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at 

dispensere til visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 

65b.  

 

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, 

administreres bestemmelserne om strandbeskyttelse meget restriktivt. Der 

dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 

fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen. 

 

Lovgivning om international naturbeskyttelse 

Ifølge habitatbekendtgørelsen3 skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en 

væsentlighedsvurdering). Direktoratet vurderer i den forbindelse, om det ansøgte 

kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er 

udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et 

Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere 

konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under 

hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, 

at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke 

meddeles dispensation til det ansøgte. 

 

Kystdirektoratet er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en 

række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil 

sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder 

eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvis det 

ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende 

dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter. 

  

                                                             
2 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse. 
3 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

http://www.kyst.dk/
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Bilag 2: Klagevejledning 

 

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 

offentliggjort på vores hjemmeside, regnes fristen dog altid fra offentliggørelsen. 

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til 

den følgende hverdag.   

 

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 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 

sådanne interesser. 

 

Der klages via Klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk, eller 

alternativt på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges ind med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 

afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen.  

 

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 

organisationer i gebyr at indgive en klage. Betaling foregår via Klageportalen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 

anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 

naturbeskyttelsesloven. 

 

  

http://www.kyst.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 169, Havet 

og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde 

 

De gældende udpegningsgrundlag for de danske habitat- og 

fuglebeskyttelsesområder fremgår af Natura 2000-planerne for 2016-21. 

Udpegningsgrundlagene er dog under opdatering, og forslag til justerede 

udpegningsgrundlag er offentliggjort i en basisanalyse for hvert Natura 2000-

område i juni 2020. 

 

Myndighederne skal både varetage hensynet til arter og naturtyper, der fremgår af 

de gældende udpegningsgrundlag, og til eventuelle nye arter og naturtyper, der 

fremgår af forslaget, selv om forslaget endnu ikke er endeligt besluttet og meddelt 

Europa-Kommissionen.  

 

Udpegningsgrundlagene, der er relevante for den konkrete afgørelse, er indsat 

herunder. 

 

 
Gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 169 (fra Natura 

2000-planen 2016-21) 

 

http://www.kyst.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21
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Forslag til nyt udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 169 (fra 

basisanalysen, juni 2020) 

 

 

http://www.kyst.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027

