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Vejle Kommune - Teknik og Miljø  
Kirketorvet 22 
7100 Vejle 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 21/01653-21 
Ref. Thomas Larsen 
23-11-2021 
 

Tilladelse til udplantning af ålegræs i Vejle Fjord 
 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udplantning af ålegræs på tre 
placeringer i Vejle Fjord. 

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, 
kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. 

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter 
kystbeskyttelsesloven. 

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering 
for projektet.  

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af 
miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.  

I denne afgørelse betegnes de udplantede ålegræsområder som ’anlægget’. 

 
Lovgrundlag 

Udplantning af ålegræs på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 
16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020). I henhold til 
§ 16 a, stk. 4, kan der stilles vilkår i forbindelse med en tilladelse efter 
kystbeskyttelseslovens § 16 a. 

Kystdirektoratet skal, når der træffes afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, vurdere 
om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse 
udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt 
angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg 
på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020). 

Kystdirektoratet skal, når træffes afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, samtidig 
vurdere om projektet kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM), jf. § 21, stk. 1, i 
bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).    

 
 

http://www.kyst.dk/
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Tilladelsen gives på følgende vilkår 

Fælles vilkår efter kystbeskyttelsesloven og kysthabitatbekendtgørelsen: 

1. Udformningen og etableringen af anlægget skal ske i overensstemmelse 
med det ansøgte. 

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller 
ændringer af anlægget eller anlægsmetoderne. 

Vilkår efter kystbeskyttelsesloven: 

3. Tilladelsen bortfalder hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 5 år fra 
udstedelsen af denne tilladelse. 

4. Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Kystdirektoratet 
(kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen 
(gst@gst.dk) underrettes herom. Snarest herefter skal samme myndigheder 
tilsendes en færdigmelding, som dokumenterer at projektet er opført i 
overensstemmelse med tilladelsen samt angiver anlæggets endelige 
position.  

5. Tilladelsen til at etablere anlægget må ikke uden tilladelse fra 
Kystdirektoratet overdrages til andre.  
 

6. Anlægget eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet, for ejers 
regning, såfremt:  

• vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes. 

Fælles bemærkninger: 
Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de 
for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt. 

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, 
der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden 
lovgivning.  

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, 
som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for 
et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt 
ansvar.  

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions 
sikkerhed eller stabilitet. 

 
Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven 

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med 
den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige hensyn der taler imod 
projektet, samt at der tages hensyn til naboers mulighed for benyttelse af 
eksisterende både- og badebroer. Der lægges også vægt på, at placeringerne er nøje 
udvalgt ud fra andre parametre, og derfor synes de ansøgte placeringer er være 
velbegrundede. Projektet vurderes også at være genetablering af ålegræs, og dette 
indgår positivt i vores samlede vurdering. 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet har bl.a. vurderet at der ikke er væsentlige naturhensyn som taler 
imod projektet, ligesom der ikke synes at være hensyn i øvrigt, som taler imod 
projektet.   

I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. blevet lagt vægt på de 
indkomne høringssvar samt at formålet med projektet er genetablering af 
ålegræsområder.  Videre har Kystdirektoratet tillagt det betydning, at 
udplantningen ikke forringer naboers eksisterende anlæg.  

Kystdirektoratet finder derfor, at der kan gives tilladelse til udplantning af ålegræs 
som ansøgt.  

 
Afgørelse efter kysthabitatbekendtgørelsen 

Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et 
internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til 
deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er 
udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn 
til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at 
projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet 
art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.   

Idet det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 
2000-områder eller der er kendskab til forekomst af bilag IV arter i området, så 
vurderer Kystdirektoratet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for 
projektet.  

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig 
påvirkning af Natura 2000-område eller bilag IV arter. Kystdirektoratet vurderer 
således at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af naturtyper og levesteder eller 
at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for 
de arter, området er udpeget for, samt for bilag IV arter. Kystdirektoratet vurderer 
derfor, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.  

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af sagens samlede 
oplysninger og egne konkrete vurderinger samt almene erfaringer fra sagsområdet. 

Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en 

konsekvensvurdering, skyldes bl.a. projektets begrænsede omfang, placering og at 
ålegræs ikke medfører større intensiv benyttelse af vandområdet. 

 
Begrundelse for at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingsloven 

Det ansøgte projektet er efter Kystdirektoratets vurdering ikke omfattet af bilag 1 
eller 2 i miljøvurderingsloven. 

Kystdirektoratet har endvidere ikke kendskab til, at det ansøgte projekt er en del af 
et større projekt på land, som er omfattet af miljøvurderingslovens regler. 

http://www.kyst.dk/
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Det er derfor Kystdirektoratets vurdering, at der ikke er hverken funktionel 
sammenhæng med andre projekter eller på anden måde integreret sammenhæng 
med andre projekter. 

Vurderingen er foretaget på baggrund af det ansøgte, Kystdirektoratets kendskab til 
området og andre sager, ligesom ansøgningen har været sendt i høring ved 
kommunen og en lang række statslige myndigheder og interesseorganisationer, 
som ikke har oplyst om andre projekter. 

 
Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter udplantning af ålegræs på tre placeringer Vejle Fjord. De tre 
placeringer benævnes Droshoved, Træskohage og Sellerup Strand. Udplantningen 
sker på 1½ til 3 meters vanddybde i maj/juni måned. Der udplantes op til 1 ha/år 
fordelt på de ansøgte områder. Ålegræsskuddene forankres i havbunden ved hjælp 
af små forgængelige jernsøm. Projektområdet markeres med en mindre bøje 
forankret på havbunden med en flise. 

Områder vist med rød signatur og i cirkel er udplantningsområder: 

 

 
Sagsgennemgang 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos 
Søfartsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, 
Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Slots- og Kulturstyrelsen, 
Moesgaard Museum, Langelands Museum, Vejle Kommune samt sendt til 
orientering til Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, 
Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, EjendomDanmark og 
Geodatastyrelsen, Bybæk Bådelaug Vejle, samt naboer. 

Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.  

 
Søfartsstyrelsen skrev den 4. maj 2021 følgende:  

”De ansøgte udplantninger af ålegræs i Vejle Fjord ses ikke at have betydning for 
sejladssikkerheden. Søfartsstyrelsen har derfor ingen bemærkninger til det 
ansøgte”. 

 
 

http://www.kyst.dk/
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Miljøstyrelsen skrev den 18. maj 2021 bl.a. følgende:  

”Miljøstyrelsen bemærker, at det er vigtigt, at der ikke fjernes ålegræsplanter fra 
overvågningstransekterne. 

Derudover så fremgår det af ansøgningen, at donorbedene hurtigt retableres, der 
bør indgå en undersøgelse, der dokumenterer dette, således at eksisterende 
ålegræsbede ikke lider skade”. 

 
Vejle Kommune skrev den 20. april 2021 følgende: 

”Vejle Kommune, Natur – og Udeliv, har ikke yderligere bemærkninger til det 
ansøgte”. 
 
Jais Valeur, nabo, Droshoved 8b og Lars Hedeby Sørensen, nabo, Droshoved 8A 
skrev den 26. og 27. april 2021 følgende (samlet i ét svar af KDI) 

”I princippet har vi ingen problemer med udplantning af ålegræs i Vejle Fjord, hvis 
det som forventet styrker vand kvaliteten. 

Som I noterer har vi sammen med Droshoved 8a/b en badebro som opstilles om 
sommeren. Jeg vil gerne opfordre til at I ikke planter lige omkring broen, da jeg er 
bange for skader på jeres ålegræs i forbindelse med op og nedtagning af broen og 
ligeledes vil jeg opfordre til at friholde en ”sejlrende” ind til broen, da der er meget 
lavvandet og jeg kan være bekymret for skruerne på bådene ødelægger 
beplantningen. Ligeledes sådan at der uden problemer kan bades fra broen.  

Jeg ved at I skriver at ålegræsset ikke påvirker badning eller sejlads, men jeg vil nu 
alligevel opfordre til at man planter i et mønster så ikke der sker skader på 
beplantningen”. 

- 

Alle bemærkninger blev sendt i partshøring og Kystdirektoratet modtog bl.a. 
følgende bemærkninger:  

”MST 

Høst af ålegræs til transplantation sker hovedsagligt i det store naturlige bed øst for 
Brønsodde. Det nærmeste af Miljøstyrelsens transekter ligger mere end 200 meter 
øst for området, hvor der høstes. Miljøstyrelsens overvågningstransekter bliver 
derfor ikke påvirket af projektets aktiviteter. 

Høst af ålegræsskud i naturlige ålegræsbede foretages med en almindelig have-rive, 
hvor måtter af ålegræs på (ca. 0,3*0,4m) trækkes op af bedet. Der holdes 0,5-1,0m 
afstand mellem høst spots og der holdes 1m afstand til bedets ydre kan for ikke at 
påvirke bedets vegetative ekspansion. Høst foretages i områder med høje tætheder 
af ålegræsskud (>1500 skud/m2) for at minimere høstens arealmæssige omfang. Til 
en udplantning på 10.000 m2 bruges 15.000 skud, hertil høstes 10 m2 ålegræsbed. 
Altså opnås en 10.000 m2 stort ålegræsbed (efter sammenvoksning) på baggrund af 
en 10m2 høst (skadevirkning). 

Moniteringen fortsættes fremadrettet og Miljøstyrelsen kan, om ønsket, holdes 
opdateret på udviklingen 

http://www.kyst.dk/
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Nabo 

For overskuelighedens skyld er udplantningsområdet i ansøgningen angivet som et 
større areal, der rummer alle de mindre områder, hvor udplantningen forventes af 
finde sted. I praksis holdes der generelt god afstand til sejlrender, opstillede broer 
og fortøjningspæle.  

Vi har været i dialog med naboerne på Droshoved 8, og her oplyste Lars Hedeby 
Sørensen, at deres sejlrende ligger i direkte forlængelse af broen. Vi vil derfor ikke 
plante ålegræs inden for minimum 5 meter på hver side af broen eller i deres 
sejlrende.  

Det skal dog bemærkes, at der allerede findes mindre, naturlige bestande af ålegræs 
i nærområdet af bådbroen (de mørke områder på nedenstående kort), som 
naturligt vil brede sig, når miljøtilstanden forbedres i fjorden.” 

 
Klagevejledning 

Dette dokument indeholder tre afgørelser:  

• afgørelse om at give tilladelse til projektet  

• afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering  

• afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens 
anvendelsesområde 

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

For afgørelserne gælder følgende:  

• Kystdirektoratets afgørelse kan alene påklages for så vidt angår retlige 
forhold.  

• Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.  

• Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk 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. Gebyret betales 
med betalingskort i Klageportalen. 

• Klageberettigede efter kystbeskyttelsesloven er: 

1) adressaten for afgørelsen, 

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

3) enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, 

4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 

http://www.kyst.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, 

7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser, og 

8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og som 
repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

• Klageberettigede efter kysthabitatbekendtgørelsen er: 

1) adressaten for afgørelsen, 

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

3) enhver, som har en væsentlig, individuel interesse i sagen, 

4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 

6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, 

7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser, og 

8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og som 
repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

• Klageberettigede efter miljøvurderingsloven er: 

1) miljøministeren, 

2) enhver med retlig interesse i sagens udfald, og 

3) landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har 
beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, 
som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 
medlemmer.  

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. § 18 b i 
kystbeskyttelsesloven, samt § 54, stk. 1, i miljøvurderingsloven. 

 

http://www.kyst.dk/
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 
over afgørelsen kan tilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, 
medmindre Kystdirektoratet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret 
bestemmer andet. 

 

Med venlig hilsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Søfartsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen, 
Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Slots- og 
Kulturstyrelsen, Moesgaard Museum, Langelands Museum, Vejle Kommune, 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, EjendomDanmark og Geodatastyrelsen, Bybæk 
Bådelaug Vejle, samt naboer. 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside. 

http://www.kyst.dk/
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	I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. blevet lagt vægt på de indkomne høringssvar samt at formålet med projektet er genetablering af ålegræsområder.  Videre har Kystdirektoratet tillagt det betydning, at udplantningen ikke forring...
	Kystdirektoratet finder derfor, at der kan gives tilladelse til udplantning af ålegræs som ansøgt.
	Afgørelse efter kysthabitatbekendtgørelsen
	Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget...
	Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.
	Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af sagens samlede oplysninger og egne konkrete vurderinger samt almene erfaringer fra sagsområdet.
	Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en
	konsekvensvurdering, skyldes bl.a. projektets begrænsede omfang, placering og at ålegræs ikke medfører større intensiv benyttelse af vandområdet.
	Begrundelse for at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingsloven
	Det ansøgte projektet er efter Kystdirektoratets vurdering ikke omfattet af bilag 1 eller 2 i miljøvurderingsloven.
	Kystdirektoratet har endvidere ikke kendskab til, at det ansøgte projekt er en del af et større projekt på land, som er omfattet af miljøvurderingslovens regler.
	Det er derfor Kystdirektoratets vurdering, at der ikke er hverken funktionel sammenhæng med andre projekter eller på anden måde integreret sammenhæng med andre projekter.
	Vurderingen er foretaget på baggrund af det ansøgte, Kystdirektoratets kendskab til området og andre sager, ligesom ansøgningen har været sendt i høring ved kommunen og en lang række statslige myndigheder og interesseorganisationer, som ikke har oplys...
	Projektbeskrivelse
	Tilladelsen omfatter udplantning af ålegræs på tre placeringer Vejle Fjord. De tre placeringer benævnes Droshoved, Træskohage og Sellerup Strand. Udplantningen sker på 1½ til 3 meters vanddybde i maj/juni måned. Der udplantes op til 1 ha/år fordelt på...
	Områder vist med rød signatur og i cirkel er udplantningsområder:
	Sagsgennemgang
	Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos Søfartsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Slots- og Kulturstyrelsen, Moesgaard Museum, Lan...
	Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.
	Søfartsstyrelsen skrev den 4. maj 2021 følgende:
	”De ansøgte udplantninger af ålegræs i Vejle Fjord ses ikke at have betydning for sejladssikkerheden. Søfartsstyrelsen har derfor ingen bemærkninger til det ansøgte”.
	Miljøstyrelsen skrev den 18. maj 2021 bl.a. følgende:
	”Miljøstyrelsen bemærker, at det er vigtigt, at der ikke fjernes ålegræsplanter fra overvågningstransekterne.
	Derudover så fremgår det af ansøgningen, at donorbedene hurtigt retableres, der bør indgå en undersøgelse, der dokumenterer dette, således at eksisterende ålegræsbede ikke lider skade”.
	Vejle Kommune skrev den 20. april 2021 følgende:
	”Vejle Kommune, Natur – og Udeliv, har ikke yderligere bemærkninger til det ansøgte”.  Jais Valeur, nabo, Droshoved 8b og Lars Hedeby Sørensen, nabo, Droshoved 8A skrev den 26. og 27. april 2021 følgende (samlet i ét svar af KDI)
	”I princippet har vi ingen problemer med udplantning af ålegræs i Vejle Fjord, hvis det som forventet styrker vand kvaliteten.
	Som I noterer har vi sammen med Droshoved 8a/b en badebro som opstilles om sommeren. Jeg vil gerne opfordre til at I ikke planter lige omkring broen, da jeg er bange for skader på jeres ålegræs i forbindelse med op og nedtagning af broen og ligeledes ...
	Jeg ved at I skriver at ålegræsset ikke påvirker badning eller sejlads, men jeg vil nu alligevel opfordre til at man planter i et mønster så ikke der sker skader på beplantningen”.
	-
	Alle bemærkninger blev sendt i partshøring og Kystdirektoratet modtog bl.a. følgende bemærkninger:
	”MST
	Høst af ålegræs til transplantation sker hovedsagligt i det store naturlige bed øst for Brønsodde. Det nærmeste af Miljøstyrelsens transekter ligger mere end 200 meter øst for området, hvor der høstes. Miljøstyrelsens overvågningstransekter bliver der...
	Høst af ålegræsskud i naturlige ålegræsbede foretages med en almindelig have-rive, hvor måtter af ålegræs på (ca. 0,3*0,4m) trækkes op af bedet. Der holdes 0,5-1,0m afstand mellem høst spots og der holdes 1m afstand til bedets ydre kan for ikke at påv...
	Moniteringen fortsættes fremadrettet og Miljøstyrelsen kan, om ønsket, holdes opdateret på udviklingen
	Nabo
	For overskuelighedens skyld er udplantningsområdet i ansøgningen angivet som et større areal, der rummer alle de mindre områder, hvor udplantningen forventes af finde sted. I praksis holdes der generelt god afstand til sejlrender, opstillede broer og ...
	Vi har været i dialog med naboerne på Droshoved 8, og her oplyste Lars Hedeby Sørensen, at deres sejlrende ligger i direkte forlængelse af broen. Vi vil derfor ikke plante ålegræs inden for minimum 5 meter på hver side af broen eller i deres sejlrende.
	Det skal dog bemærkes, at der allerede findes mindre, naturlige bestande af ålegræs i nærområdet af bådbroen (de mørke områder på nedenstående kort), som naturligt vil brede sig, når miljøtilstanden forbedres i fjorden.”
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