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07-10-2021

Att.: Maria Bengtson

Dispensation til 20-25 muldkasser og informationsskilt inden for
strandbeskyttelseslinjen

Ansøgning
I har den 31. maj 2021 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 1 § 15 til
20-25 muldkasser og informationsskilt inden for strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr. nr. 1a og 2 Bognæs Skov, Herslev, Bognæsvej, 4000 Roskilde, i
Lejre 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.
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.

1

Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse.
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Redegørelse for sagen
Miljøstyrelsen Storstrøm har på vegne af lodsejer søgt om dispensation til
opsætning af 20-25 muldkasser samt et informationsskilt inden for
strandbeskyttelseslinjen (fig. 1, 2 og 3)
Ejer af Bognæs, Michael Halbye er en del af LIFE-projektet Open Woods - et EU
LIFE støttet naturprojekt, der har til formål, at øge potentialet for biologisk
mangfoldighed i en række skove i DK. Skovene på Bognæs i Roskilde Fjord er med
i projektet pga. forekomsten af den meget sjældne og sårbare bille eremit (listet på
habitatdirektivets bilag II og IV). Eremit har sin største danske bestand på Bognæs
i 200-300 år gamle, levende og hule egetræer.
Eremitten er en bille, der stort set lever hele sit liv i gamle, hule, solbeskinnede
træer (gerne 200-300 år gamle). Den lever af dødt ved, der findes i de levende
træers hulheder. Larven er 2-3 år om at udvikle og forpuppe sig, og som voksent
individ lever den kun ganske kort tid – ca. en måned. Billen bevæger sig ikke langt
(kun ca. 50-100 m) fra det træ, den er opvokset i, hvilket betyder, at arten er meget
sårbar over for fældning af eksisterende og potentielle levetræer. Artens meget
specifikke krav til levested opfyldes i øvrigt kun få steder i landet, da størstedelen
af vores skove er unge.
En af de konkrete indsatser for at sikre eremittens levested på Bognæs er
opsætning af muldkasser. Trækasserne fyldes med egeblade, savsmuld og vand for
at efterligne eremitbillens naturlige habitat, og skal fungere som levested og
dermed trædesten til spredning af arten på lokaliteten.

Fig. 1. Skærmkort af vestlige del af projektområde på Bognæs. Det orange
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. De røde
prikker angiver ønskede placeringer af muldkasserne.
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Fig. 2. Skærmkort af østlige del af projektområde på Bognæs. Det orange 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. De røde prikker angiver
ønskede placeringer af muldkasserne.

Muldkasser
Der ansøges om opsætning af 20-25 muldkasser på matr. nr. 1a Bognæs Skov,
Herslev, der skal understøtte bestanden af eremit på lokaliteten. Kasserne laves af
ikke-imprægneret egetræ i dimensionerne 250x50x50 cm og vil fremstå
ubehandlet (fig. 3). Kasserne placeres på en flise på jorden op ad et træ, og kassen
fastgøres til træet med spændebånd i rustfrit stål. Det forventes, at kasserne som
minimum skal stå på lokaliteten i 10 år og kasserne og det tilhørende træ vil blive
tilset i løbet af denne periode. På hver enkelt kasse påsættes et A4-ark i dæmpede
farver med info om kassens formål og indhold.
Kasserne kan også bruges af andre insekter med lignende levevilkår som eremitten
samt huleboende fugle. Miljøstyrelsen Storstrøm vurderer, at det ansøgte har
potentiale til at øge biodiversiteten i området, herunder særligt forbedre
levevilkårene for eremit.
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Fig. 3. Billede af en muldkasse samt principtegninger med mål fra ansøger

Informationsskilt
Der ansøges desuden om opsætning af et informationsskilt i forbindelse med
projektet på matr. nr. 2 Bognæs Skov, Herslev (fig. 4 og 5). Placeringen vil være
ved parkeringspladsen på Bognæs ved eksisterende skilte. Der søges om et A3-skilt
på en enkelt metalstativ, som på fig. 6.
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Fig. 4. Skærmkort af område ved parkeringsplads. Det orange 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. Den røde prik angiver den ønskede
placering af informationsskilt.

Fig. 5. Placering af informationskilt ved parkeringsplads på matr. nr. 2 Bognæs
Skov, Herslev
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Fig. 6. A3-skilt set frontalt og fra siden.
Gældende for området:
Hele området er omfattet af fredningen Selsø-Lindholm Gods. Fredningsnævnet
for Østsjælland har d. 1. juli 2021 meddelt dispensation til muldkasserne og
informationsskiltet.
Muldkasserne ønskes placeret i fredskov og arealer omfattet af skovbyggelinje
Nogle af muldkasserne ønskes desuden placeret i et fortidsmindeareal og
kulturarvsareal.
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. 136, Roskilde Fjord og Jægerspris
Nordskov). Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 120 og
fuglebeskyttelsesområde nr. 105.
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3.
Muldkasserne placeres ikke inden for nogle lysåbne habitatnaturtyper, men nogle
af muldkasserne placeres dog i skovhabitatnaturtyperne bøg på muld (9130) og
ege-blandskov (9160).
På Bognæs er der kortlagt et stort levested for eremit. Derudover er der kortlagt
flere levesteder for stor vandsalamander i forskellige søer på Bognæs, men
muldkasserne placeres ikke i nærheden af disse søer.
Lejre Kommune har i forbindelse med dispensationen fra fredningen vurderet, at
det ansøgte projekt ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil kunne
påvirke Natura 2000-området negativt.
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Miljøstyrelsen Storstrøm vurderer:
I forbindelse med projektet skal der sættes mellem 20 og 25 muldkasser op
samt et informationsskilt. Kasserne har til formål at agere midlertidig
levested for eremit ved både at afhjælpe det hul i bevoksningernes alder samt i
distancen mellem potentielle levetræer. Skiltet og kasserne skal ikke flyttes,
både kasse og tilhørende træ vil blive tilset i forløbet. Miljøstyrelsen Storstrøm
vurderer derfor, at projektet ikke vil påvirke hverken skovhabitatnaturtyper
eller arter negativt, men derimod udvide antallet af mulige levesteder for
eremit.
Kystdirektoratet kan tilslutte sig Miljøstyrelsen og Lejre kommunes vurdering i
forhold til Natura 2000. Det er derfor 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
projektet har til formål at skabe nye midlertidige levesteder for den sjældne og
sårbare eremit og derved sikre bestandene arten på Bognæs. Derudover lægges der
vægt på, at informationsskilt placeres ved eksisterende parkeringsplads. 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
Miljøstyrelsen Storstrøm har foretaget en vurdering i forhold til bilag IV-arter:
Inden for projektområdet er der registeret eremit og i det omkringliggende
område er der registeret en del forskellige arter af flagermus.
Muldkasserne forventes at have en positiv effekt på eremit, da de vil agere
levested for arten. Der vil ikke blive fældet træer i forbindelse med projektet.
Det ansøgte vil derfor efter Miljøstyrelsen Storstrøms vurdering ikke medføre
beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter,
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Kystdirektoratet kan tilslutte sig Miljøstyrelsens vurdering, men ønsker at tilføje at
udover stor vandsalamander også er registreret spidssnudet frø på Bognæs. Det
ansøgte vurderes til ikke at påvirke yngle og rasteområder for paddearterne, da
projektet ikke påvirker vandmiljøet på Bognæs. I vurderingen er der lagt vægt på
at kasserne placeres op af eksisterende træer, samt at informationsskiltet placeres i
tilknytning til vej og parkeringsplads.
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.
Begrundelse for afgørelsen
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor
dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
Muldkasser:
Efter en samlet vurdering finder Kystdirektoratet, at der er tale om et særligt
tilfælde, der kan begrunde en dispensation til de ansøgte muldkasser.
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Kystdirektoratet vurderer, at projektet har et klart naturforbedrende formål, idet
muldkasserne skal bidrage til at forbedre levevilkårene for eremit på Bognæs, samt
har potentiale til at øge biodiversiteten i området. Eremitten er på
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og listet på habitatdirektivets
bilag IV, og en af målsætningerne for natura 2000-området er at levestederne for
eremitten øges. Desuden kan muldkasserne også forbedre vilkårene for andre
insekter med lignende levevilkår og huleboende fugle. Kystdirektoratet lægger
desuden vægt på at det ansøgte er en del af EU LIFE-projektet Open Woods.
I vurderingen har Kystdirektoratet lagt vægt på at muldkasserne har et begrænset
omfang og vil stå op ad eksisterende træer, som gør at de vil have en begrænset
påvirkning af kystlandskabet.
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 20-25 muldkasser.
Informationsskilt:
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 opsætning af et informationskilt, der er frit
tilgængelige for områdets besøgende.
Kystdirektoratet vurderer, at der tale om et beskedent anlæg, som ikke vil påvirke
oplevelsen af kystlandskabet nævneværdigt.
I vurdering lægger Kystdirektoratet vægt på at skiltet skal oplyse besøgende om
det naturforbedrende projektet, samt at skiltet placeres i tilknytning til Bognæsvej
og parkeringsplads.
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 informationsskilt.
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Med venlig hilsen

Johanne Raakjær Nielsen
+45 20 86 07 38
jorni@kyst.dk

Bilagsliste:
Bilag 1: Lovgivning
Bilag 2: Klagevejledning
Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området
Afgørelsen er også sendt til:
 Lejre kommune, post@lejre.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Lejre, lejre@dn.dk
 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk
 Friluftsrådet, Kreds Roskilde, roskilde@friluftsraadet.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, Lejre, lejre@dof.dk
 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen,
oestkredsen@botaniskforening.dk
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk
 Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
 Miljøstyrelsen, ojl@mst.dk;
 Fredningsnævnet for Østsjælland, oestsjaelland@fredningsnaevn.dk
 Nationalpark Skjoldungernes land, npskjold@danmarksnationalparker.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.
nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
3 Bekendtgørelse
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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.
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Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 136,
Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov
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 2000område 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. 136 (fra Natura
2000-planen 2016-21)
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Forslag til nyt udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 136 (fra
basisanalysen, juni 2020)
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