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Afgørelse vedrørende boardwalk og pæle inden for 

strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

I har den 3. december 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 

til at etablere en boardwalk og opsætte pæle inden for strandbeskyttelseslinjen på 

ejendommen matr. 222v, 1mo, 1mn, alle Hals By, Hals, Aalborg Kommune. 

 

Ansøgningen er suppleret ved e-mails af 25. marts 2021 og 12. august 2021. 

 

Dispensation 

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

15, til pælene som ansøgt.  

 

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. 

 

Afslag 

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, 

nr. 6, jf. § 15, til boardwalk.  

 

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 

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

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 2 

 

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 

Aalborg Kommune søger om at etablere en boardwalk over en eksisterende 

trampesti og om at opsætte pæle for at markere stiens forløb. Umiddelbart sydvest 

for projektområdet ligger Hals havn og en jollehavn. Nord for projektområdet 

ligger et boligområde. 

 

Aalborg Kommune beskriver projektet således: 

 

I forbindelse med et Byudviklingsprojekt ved Hals arbejdes der med, at 

forbedre adgangen mellem Hals Havn og Nordsøstien. […] Nordsøstien er en 

international vandrerrute, der bl.a. forløber på dele af Jyllands kyster. 

 

Der ønskes i forbindelse med byudviklingsprojektet etableret en boardwalk. 

[…]. Der findes i dag en trampet sti, der hvor vi ønsker at etablere 

boardwalken. Denne sti er i perioder meget vandlidende, hvilket er årsagen til 

ønsket om en boardwalk. […]  Boardwalkens samlede længde bliver op til ca. 

130 meter. Boardwalken vil på grund af vegetationen i området der bl.a. 

består af siv og tagrør ikke være synlig over større afstand. 

 

Matr.nre. 222v og 1mo ejes af Aalborg Kommune. Ejeren af matr.nr. 1mn 

Hals By, Hals er orienteret og indforstået med projektet. Over matr.nr. 1 mn 

vil forbindelsen forsætte, som et trampespor – altså ligesom situationen er i 

dag og med ejerens accept. Der vil efter aftale med ejer blive udfærdiget 

deklaration om stiforbindelsen over matr.nr. 1mn. 

 

Kortet viser nordsøstiens forløb (gul stiplet linje) og forløbet af den søgte 

boardwalk (hvid stiplet linje). Det er hensigten at nordsøstiens officielle forløb 

skal ændres, så den følger den hvide stiplede linje, hvor der søges om at etablere 

boardwalk.  
  

http://www.kyst.dk/
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Oversigtskort indsat fra SagsGIS. He ses havnen og jollehavnen og boligområdet 
mod nord. 

Eksempelvisning af den søgte boardwalk. Boardwalken er op til 90 cm bred, 

strøerne op til 15X15 cm og 120 cm lange. Indsat fra ansøgningen. 

 

Aalborg Kommune skriver supplerende om baggrunden for ansøgningen: 

 

Stien er en allerede eksisterende sti, som har været i området siden 1980’erne. 

Den ønskede board-walk ønskes etableret for at forbedre adgangen mellem 

Jollehavnen og Nordsøstien/Østre Fjordsti. Herunder at skabe en bedre 

sammenhæng mellem havnen i Hals og Nordsøstien/Østre Fjordsti og 

adgangen til kysten i det hele taget. 

http://www.kyst.dk/
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Aalborg Kommune arbejder […] sammen med en gruppe af lokalt udpegede 

borgere om at forbedre bl.a. friluftsmulighederne på kysten mellem Hals og 

Hou. Borgergruppen er nedsat i forbindelse med et kommunalt 

byudviklingsprojekt og består bl.a. af repræsentanter fra samråd, 

sommerhusforeninger langs kysten og andre lokale foreninger. 

 

Ønsket om at ændre Nordsøstiens forløb har eksisteret blandt de lokale i flere 

år, men er blevet aktualiseret af forslaget om at etablere en board-walk. Det 

er meldingen fra borgergruppen, at det er den vej de lokale går mellem 

havnen og Østre Fjordsti – altså til og fra Nordsøstien, samt boligkvarteret 

nord herfor og ikke mindst til og fra sommerhusområderne der strækker sig 

langs Kattegat-kysten mod nord. 

 

Som det måske fornemmes af kortet, men under alle omstændigheder opleves 

på stedet, så fremstår det nye ruteforløb, som det naturlige valg af ruteføring. 

Baggrunden for at ruteføringen af Nordsøstien ikke blev etableret sådan 

oprindeligt er uklar, men hænger måske sammen med daværende ejerforhold 

på stedet. Den nuværende ejer af matr.nr. 1mn er positiv over at lade ruten gå 

over sin ejendom. Det samme gælder for matr.nr. 1ak, som ejes af Hals 

Grundejerforening. Under alle omstændigheder er der tale om forbedring af 

en eksisterende sti, der har været på stedet gennem mange år. Ønsket om, at 

etablere og forbedre adgangen med en board-walk skyldes, at området især i 

vinterhalvåret kan være vandlidende. Hertil kommer, at en board-walk 

markant vil forbedre adgangsmulighederne for gangbesværede, 

kørestolsbrugere og personer med barnevogne. 

 

Havnen i Hals, herunder Jollehavnen som fra syd støder op til den ny 

ruteføring af Nordsøstien, er for tiden under stor forandring, bl.a. med 

henblik på at understøtte liv og aktivitet ved havnen, Limfjorden og Kattegat. 

Der er i forbindelse med byudviklingsprojekter arbejdet med at skabe en øst-

vest forbindelse der binder Hals by, Hals Havn og Jollehavnen sammen via en 

akse der går langs bl.a. Færgevej. Denne øst-vest forbindelse, som i store træk 

er etableret ender mod øst ved Jollehavnen, hvor der uden for 

strandbeskyttelseseslinien bl.a. etableres en ny aktivitetsplads, med bl.a. en 

legeplads, hvor havet, fjorden og fuglelivet er hovedtema, bl.a. med 

legefigurer udformet som klyder. Der bliver tale om et støttepunkt for leg og 

udeliv. Ovennævnte forstærker søgningen mod Jollehavnen og ligeledes 

argumentet for at flytte Nordsøstiens ruteføring til at ”starte” fra Jollehavnen. 

Det vil både understøtte havnens tilgængelighed for de lokale, men også 

styrke Nordsøstiens kvalitet set i et udelivs- og turismeperspektiv. Kysten 

mellem Hals og Hou er Aalborg Kommunes største sommerhusområde, hvor 

Nordsøstien er den oplagte rekreative adgang langs kysten til havnen i Hals 

med det liv og de indkøbsmuligheder der findes der. 

 

Der lægges i ansøgningen også stor vægt på at linjeføring og board-walk er et 

stort lokalt ønske og følger en allerede eksisterende sti. Stien er omgivet af 

højt græs/urter herunder bevoksninger af siv. 

 

http://www.kyst.dk/
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I forhold til naturbeskyttelsesloven vil Aalborg Kommune også henvise til 

bestemmelsen i §1 stk. stk. 2 nr. 3 om at give befolkningen adgang til at færdes 

og opholde sig i naturen og forbedre mulighederne for friluftslivet, hvilket jo 

også er målet med etablering af den ansøgte board-walk. 

 

Aalborg Kommune ønsker subsidiært at søge om dispensation til en boardwalk, 

der er reduceret i længden. Ved den reducerede ansøgning reduceres boardwalken 

med ca. 60 meter, således at længden vil blive ca. 70 meter i stedet for 130 

meter. 

 

Uanset Kystdirektoratets vurdering af boardwalken ønsker Aalborg Kommune at 

flytte forløbet af Nordsøstien, således at det svarer til det forløb der er skitseret 

med hvid stiplet streg på figuren oven for. 

 

Flytningen af ruten medfører ifølge ansøger (uanset boardwalk eller ej) behov for 

skiltning af ruten. Der søges derfor også om dispensation til at markere ruten med 

egetræspæle i dimensionen 12X12 cm og ca. 120 cm i højden - med et piktogram 

for nordsøruten i størrelsen ca. 10x10 cm. Der søges om tre pæle 3 inden for 

strandbeskyttelseslinjen. Pælenes ca. placering er markeret med rød cirkel i kortet 

neden for. 

 

Visning af pælenes placering med røde cirkler. Den sydligste af pælene ønskes 

opsat uden for strandbeskyttelseslinjen. Blå skravering markerer 

strandbeskyttet areal. 

 

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 til 

denne afgørelse. 

 

http://www.kyst.dk/
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Det ansøgte ligger delvist i Natura 2000-område nr. 14, Aalborg Bugt, Randers 

Fjord og Mariager Fjord (habitatområde nr. 14 og fuglebeskyttelsesområde nr. 2). 

Udpegningsgrundlaget for habitat- og fuglebeskyttelsesområdet ses i bilag 3. 

 

Arealet, som ansøgningen vedrører, er ikke kortlagt som habitatnatur eller 

levested for arter på udpegningsgrundlaget. Farvandet ud for lokaliteten er 

kortlagt som den marine habitatnaturtype vadeflade (1140). Det nærmeste 

kortlagte areal med terrestrisk habitatnatur (strandeng, 1330) ligger umiddelbart 

øst for lokaliteten. De nærmester kortlagte levesteder ligger øst for lokaliteten i en 

afstand af ca. 1,5 km og er udpeget til beskyttelse af dværgterne, fjordterne, 

havterne og klyde.  

 

Lokaliteten er registreret som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3 

(overdrev og strandeng). Aalborg kommune har den 25. marts 2021 givet 

dispensation fra § 3 til projektet, og har i den forbindelse vurderet projektet i 

forhold til Natura 2000-området og bilag IV-arter. Aalborg Kommune har i den 

forbindelse konkluderet, at hensynene til Natura 2000-området og bilag IV-arter 

ikke taler afgørende imod projektet.  

 

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 at der er tale om anlæg, som ikke er 

placeret inden for kortlagt habitatnatur og som ligger forholdsvis langt væk fra 

kortlagte levesteder. Det er desuden indgået i vurderingen, at det ansøgte anlægges 

på en eksisterende trampesti, tæt ved et område med meget aktivitet (Hals Havn, 

Jollehavnen og byområdet). 

 

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 kan være et potentielt levested for bilag IV-arten 

markfirben, da arten er almindelig ved kysterne, hvor den lever i åbne områder 

med bar og løs, gerne sandet jord. Kystdirektoratet vurderer dog, at projektet ikke 

vil forstyrre eventuelle markfirben i væsentlig grad, da der er tale om et område, 

der i forvejen er præget af meget aktivitet. 

 

Kystdirektoratet vurderer desuden, at det ansøgte projekt ikke vil medføre 

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

af de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 
  

http://www.kyst.dk/
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Dispensation 

Det fremgår af lovbemærkningerne til en ændring af naturbeskyttelsesloven i 1994 

- "kystloven" - at det vil være muligt at opnå dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen til at etablere mindre foranstaltninger til støtte for 

friluftslivet og dermed til fremme af turismen. Mindre foranstaltninger er f.eks. 

toiletbygninger, informationstavler og skilte samt andre beskedne 

opholdsfaciliteter. Det er en forudsætning for at opnå dispensation, at anlægget 

placeres og udføres under hensyntagen til den omgivende natur. 

 

Der er søgt om dispensation til at opsætte tre pæle til at markere en sti, der er frit 

tilgængelige for områdets besøgende. 

 

Kystdirektoratet vurderer, at der tale om et beskedent anlæg, som ikke vil påvirke 

oplevelsen af kystlandskabet nævneværdigt.  

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund dispensation til det ansøgte.  

 

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 pælene.  

 

Afslag  

Det fremgår af naturbeskyttelseslovens §65b, stk. 3, nr. 6, at der kan dispenseres 

til kommunalbestyrelsens etablering af træfortove og lign. på strande med mange 

besøgende for at lette offentlighedens adgang til kysten, når anlæggene er 

udformet, så de falder naturligt ind i naturen og landskabet. 

 

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at muligheden for at dispensere til 

træfortove efter bestemmelsen er tiltænkt de mest besøgte badestrande. 

Bestemmelsens ordlyd om at fortovene skal skabe adgang til strandende er i 

praksis blevet forvaltet således, at der primært er dispenseret efter bestemmelsen 

til fortove, der ønskes etableret vinkelret på kysten og dermed ikke langs kysten, 

som i nærværende sag. 

 

Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund, at der ikke kan dispenseres til 

boardwalken efter §65b, stk. 3, nr. 6. 

 

Kystdirektoratet skal herefter vurdere, om der i sagen er tale om et særligt tilfælde, 

der kan begrunde en dispensation efter lovens §65b, stk. 1. 

 

Ønsket om at etablere boardwalk synes især at være begrundet i det forhold, at den 

eksisterende sti periodevist er oversvømmet, idet gående allerede har adgang til 

området via trampestien. Hertil bemærker Kystdirektoratet, at der er mulighed for 

at gå uden om området i perioder, hvor der er vådt. Dette indebærer en omvej på 

få hundrede meter ad den nuværende nordsøsti. Strandenge er desuden 

almindeligt forekommende ved kysterne i Danmark og er kendetegnet ved at være 

http://www.kyst.dk/
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oversvømmet periodevist. Det kan derfor have en betydelig præcedensskabende 

effekt i strid med lovens formål, hvis der blev meddelt dispensation til at etablere 

boardwalk på et strandengsareal med denne begrundelse. 

 

Hensynet til kørestolsbrugere og gående med barnevogne tillægges ikke særlig 

vægt i denne sag, idet også disse brugere af stien har mulighed for at bruge 

nordsøstien uden om strandengsarealet. 

 

Kystdirektoratet vurderer derfor ikke, at der er tale om et særligt tilfælde, der kan 

begrunde en dispensation efter §65b, stk. 1. 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund afslag på ansøgning om boardwalk. 

Det gælder både boardwalken i den fulde længde på 130 meter og den foreslåede 

reducerede boardwalk på 70 meter. 

 

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 bemærker, at afslaget er meddelt af andre 

årsager. 

 

Med venlig hilsen 

Martin Kangas Christensen 

makch@kyst.dk 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Aalborg Kommune, byudvikling.byggeri@aalborg.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, aalborg@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Himmerland-Aalborg himmerland-
aalborg@friluftsraadet.dk  

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg, aalborg@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.  
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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. 14 

 

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. 14 (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. 14 (fra 

basisanalysen, juni 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

