
 

 

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

 

  

Rambøll A/S  

Lone Godske 

Hannemanns Allé 53 

2300 København S 

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/14425-8 

Ref. Jacob Brink Hansen 

10-09-2021 

 

Dispensation til etablering af udløbsbrønd og midlertidig gravning 

inden for klitfredningslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

I har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 8 til etablering af 

udløbsbrønd og midlertidig gravning inden for klitfredningslinjen på ejendommen 

matr. nr. 2m, Grærup By, Ål, i Varde Kommune. 

 

Afgørelse 

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

8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til det ansøgte.   

 

Dispensationen gælder kun klitfredningslinjen. 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. 

 

Dispensationen med j.nr. 21/14425-8 udstedt 10-09-2021 træder i stedet for 

afgørelse j.nr. 20/04681-12 udstedt d. 26-04-2021. Dispensation med j.nr. 

20/04681-12 bortfalder hermed.  

 

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

 

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. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse. 
2 Bekendtgørelse nr. 1061 af 21. august 2018 af bekendtgørelse om klitfredning. 

http://www.kyst.dk/
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I kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

Redegørelse for sagen 
Ved Grærup Strand opleves der i vinterhalvåret regelmæssigt oversvømmelser i 

sommerhusområdet. Langt de fleste oversvømmelser skyldes forhøjet 

grundvandsstand. Grundejerforeningerne ved Grærup har gennemført et 

forsøgsprojekt, hvor der pumpes vand fra Grærup Fiskesø til nedsivning på en del 

af Forsvarets arealer. Forsøget viste, at dette ikke var nok til at holde 

grundvandsstanden tilstrækkelig lav til at sikre alle sommerhuse mod 

oversvømmelse. Der er heller ikke eksisterende vandløb i området, hvor vand kan 

udledes. Erfaringerne viser derfor, at der er behov for en anden løsning.  

Derfor har tre grundejerforeninger gået sammen og bedt rådgivningsfirmaet 

Rambøll udarbejdet et forslag til sænkning af grundvandsstanden i perioder med 

oversvømmelse i vinterhalvåret. Forslaget indebærer midlertidig gravning i 

klitterne, hvor ledning skydes under klitten, samt etablering af udløbsbrønd ved 

klitfoden. 

 
Figur 1. Ortofoto 2020. Det orange skraverede område markere det klitfrede 

areal. De umatrikulerede arealer ud til kysten samt stranden er dog også 

omfattet af bestemmelserne om klitfredningen. Den røde markering viser 

matriklen 2m, ejet af Grærup Vest Grundejerforening, hvor den midlertidige 

gravning foregår og hvor brønd placeres. 

 

http://www.kyst.dk/
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Forslaget går ud på placering af 14 pumper i filterboringer, der placeres i lavninger 

i området uden for klitfredningslinjen. Se figur 2. 

 
Figur 2: Indsendt af ansøger. Sænkning i området, når alle pumper er aktive, 

samt observationer af våde områder. 

 

Det oppumpede vand samles i ledninger, der føres til en udløbsbrønd, der placeres 

umiddelbart uden for klitskrænten. Fra brønden løber vandet hen over stranden 

og ud i Vesterhavet. Systemet er dimensioneret til at sænke grundvandet til 5 cm 

under laveste terrænpunkt nær de oversvømmelsestruede sommerhuse. 

http://www.kyst.dk/
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Filterpumpene monteres med niveaustyring sådan, at det sikres, at der ikke 

pumpes grundvand, hvis behovet ikke er til stede. Der regnes med en maksimal 

kapacitet på pumpeanlægget på 140 m3/time. 

 

Midlertidig gravning i klitterne 

Der beskrives følgende i ansøgningsmaterialet:  

 

” I forhold til dispensation J. nr. 20/04681-12 af 26-04-2021 søges hermed om 

ændret placering og udførelsesmetode af ledningen i det beskyttede areal. 

Grundejerforeningerne ønsker at rykke placering af ledning i beskyttet areal 

samt udløbsbrønden på stranden ca. 185 m mod nord. Etablering af ledningen 

udføres som retningsstyret underboring, hvor den fortrængte jord fjernes.  

 

Den primære årsag til at ændre placering af ledningen og udløbsbrønden er, at 

der herved opnås en bedre hydraulik i projektet. En forbedret hydraulik vil 

minimere energiforbruget under drift samt mindske slid på pumper og derved 

forlænge levetiden af anlægget.” 

 

Der ansøges om følgende linjeføring. Se figur 3.  

 
Figur 3. Indsendt af ansøger. Illustrerer den ønskede linjeføring, hvor der 

’skydes’ under klitten.  

 
På den østlige side af klitterne graves uden for klitfredningslinjen, og skydes herfra 

under klitten ud på stranden. Terrænet på stranden genetableres efter midlertidig 

gravning. Der vil som udgangspunkt ikke skulle foretages opgravning andre steder 

i det klitfredede areal. Der kan dog være behov for gravearbejde i begrænset 

omfang, hvis der bliver behov for et aflastningshul til aflastning af 

boremuddertrykket. Hvis dette bliver nødvendigt graves et hul på ca. 2-4 m2 i den 

eksisterende sti, der løber nord-syd parallelt med kysten, som ligger i 

http://www.kyst.dk/
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linjeføringen. Se figur 4

 
Figur 4. Den blå streg illustrer linjeføringen. Det grønne kryds illustrerer 

omtrent, hvor udløbsbrønd etableres. Det røde kryds illustrerer omtrent, hvor 

den midlertidige gravning til aflastningshul kan forekomme, hvis det bliver 

nødvendigt.  

 

Hullet vil blive gravet med en lille gravemaskine. Den samlede anlægsperioden 

vurderes til at være omkring 3-4 dage, hvorefter terræn genetableres.  
 

Etablering af udløbsbrønd 

Der etableres en nedgravet udløbsbrønd i klitfoden inden for arealet, der ejes af 

grundejerforeningen. Udløbsbrønden etableres i form af en Ø1250 mm 

nedgangsbrønd med sandfang og rist. Se figur 5. 

 
Figur 5. Indsendt af ansøger. Illustration af den nedgravet udløbsbrønd. 

 

Vandet pumpes ind i siden af brønden i ca. 1,10 m dybde og løber ovenud af 

brønden gennem en kuppelrist (motorvejsrist). Vandet løber ud på stranden og ud 

http://www.kyst.dk/
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i havet. I sommerperioden, hvor der ikke pumpes, udskiftes risten med et tæt 

dæksel. 

 

 
Figur 6. Ortofoto 2020. Det grønne kryds illustrerer den omtrentlige placering af 

udløbsbrønd. Den blå linje illustrerer omtrentlig, hvor vandet vil løbe på 

stranden og ud i havet, når der pumpes. 

 

Kystdirektoratets vurdering af potentiel påvirkning af udløb af vand på 

kystprofilen  

Kyststrækningen mellem Nymindegab og Blåvand er i modsætning til kysten 

nordfor under fremrykning på grund af tilstedeværelsen af Horns Rev. 

Kystdirektoratets profilmålinger gennem årene viser, at klitskrænten ved Grærup 

strand rykker frem med ca. 0,5 m/år i gennemsnit. Det betyder, at risikoen for 

ødelæggelse af udløbsbrønden på grund af kysterosion er begrænset. Til gengæld 

kan det med måske 10-20 års mellemrum blive nødvendigt at rykke brønden udad, 

for at det oppumpede vand kan løbe ud på stranden.  

 

Hvis der pumpes på makismal kapacitet på 140 m3/time, vil vandet løbe over 

stranden i ca. 1-2 m. bredde med en vanddybde på ca. 5-10 cm. Kystdirektoratets 

vurdering er, at den begrænsede udløbsmængde på en fremrykningskyst ikke vil 

have nogen væsentlig påvirkning på kystprofilen. 

 

Beskyttede naturtyper (§3 natur) 

Klitterne indeholder de beskyttede naturtyper hede og overdrev. Varde Kommune 

er myndighed for beskyttede naturtyper. Se figur 7.  

 

http://www.kyst.dk/
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Figur 7. Ortofoto 2020. Det lilla skraverede område viser steder med hede. Det 

orange skraverede områder viser steder med overdrev.  

 

Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra klitfredningslinjen 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 nærmeste Natura 2000-område (nr. 84) ligger ca. 500 m. mod nord og øst fra 

det ansøgte. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 73 og 

fuglebeskyttelsesområde nr. 50 og 56. 

 

http://www.kyst.dk/
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Figur 8. Ortofoto 2020. Den gule markering til højre på billedet viser Natura-

2000 området. Den orange skravering til venstre viser klitfredningslinjen. 

Sommerhusområdet befinder sig i midten. 

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 

med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Ved 

vurderingen er der særligt lagt vægt på projektets karakter, afstanden til Natura 

2000-området, og at projektet udføres i den modsatte retning af Natura 2000-

området. Det ansøgte vil således efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre en 

væsentlig påvirkning af de naturtyper, levesteder og/eller arter, som området er 

udpeget for at bevare, og der er derfor ikke behov for en nærmere 

konsekvensvurdering.  

 

Bilag IV-arter 

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 ikke er et potentielt levested for bilag IV-arter.  

 

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. 

 

http://www.kyst.dk/
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Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for klitfredningslinjen og forudsætter derfor dispensation 

efter naturbeskyttelsesloven.  

 
Kystdirektoratet meddeler dispensation til etablering af nedgravet udløbsbrønd. 

Der lægges vægt på, at der er tale om et sommerhusområde med forhøjet 

grundvand, hvor brønden er et nødvendigt anlæg til at forhindre oversvømmelse af 

sommerhuse efter kraftig nedbør, samt at anlægget vil have en begrænset 

landskabelig påvirkning.  

 

Det vurderes, at der er tale om et særligt tilfælde, da sommerhusområdet er 

omsluset af Natura-2000-område, at der ikke er etablerede vandløb som 

alternativ, og at ansøger har forsøgt sig med en anden løsning, men uden 

problemet kunne løses. Der ligges endvidere vægt på, at projektet ikke vil have en 

væsentlig påvirkning på kystprofilen eller offentlighedens adgang til kysten, og at 

der udelukkende pumpes vand i perioder, hvor det er nødvendigt for at forhindre 

oversvømmelse.  

 

Kystdirektoratet lægger endvidere til grund, at selve etableringen af rørledning 

ikke medfører blivende terrænændringer, men at det alene omfatter et mindre 

midlertidigt gravearbejde, der er nødvendigt for det samlede projekts udførelse. 

Der lægges vægt på, at gravearbejdet mindskes ved at skyde røret under klitten, og 

hvis det vurderes nødvendigt, graves det mindre aflastningshul i en etableret 

trampesti, for at skåne området mest muligt, samt at terrænet genetableres.  

 

Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om 

naturbeskyttelse og konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod 

det ansøgte. Se afsnittet ”Vurdering efter lovgivning om international 

naturbeskyttelse”.  

 

Kystdirektoratet giver på denne baggrund dispensation til etablering af 

udløbsbrønd og midlertidig gravning i klitterne. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jacob Brink Hansen  

jbrha@kyst.dk 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Afgørelsen er også sendt til: 

 Varde Kommune, vardekommune@varde.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Varde, varde@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sydvestjylland, sydvestjylland@friluftsraadet.dk   

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Varde, varde@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk   

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

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

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

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens3 § 8 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af klitfredede arealer. Formålet med bestemmelserne om klitfredning 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 

klitfredningen. Der må heller ikke foretages gravearbejde, etableres hegn, placeres 

campingvogne og lignende, arealerne må ikke afgræsses, 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 § 8a. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at dispensere til 

visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 65b.  

 

Af klitfredningsbekendtgørelsens4 § 1 fremgår, at det på de klitfredede arealer 

blandt andet ikke er tilladt at fjerne beplantning eller indretninger, der tjener til 

sandflugtens dæmpning, køre med motorkøretøjer uden for lovligt anlagte veje, at 

opstille telte og lignende eller at foretage gravearbejde, at cykle eller ride uden for 

lovligt anlagte veje. 

 

Kystdirektoratet kan gøre undtagelse fra forbuddene, jf. § 4. 

 

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

administreres bestemmelserne om klitfredningslinjen meget restriktivt. Der 

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

fremtidige administration af klitfredningen. 

 

Lovgivning om international naturbeskyttelse 

Ifølge habitatbekendtgørelsen5 skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra 

klitfredningen, 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. 

 

                                                             
3 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse. 
4 Bekendtgørelse nr. 1061 af 21. august 2018 af bekendtgørelse om klitfredning. 
5 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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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 klitfredningen, hvis det ansøgte 

kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende 

dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter. 
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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. 84, 

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage.  

 

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. 84 (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. 84 (fra 

basisanalysen, juni 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

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

