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Frederikshavn Vand A/S, Forsyningen  

Kniuvholtvej 15 

9900 Frederikshavn 

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/14395-7 

Ref. Pernille Spangsberg 

Nielsen 

18-01-2022 

 

 

Dispensation til etablering af vandledning inden for klitfredningslinjen 

 

 

Ansøgning 

I har den 7. september 2021 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 8 

til etablering af vandledning inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. 

nr. 7000fb, 14b, 14dn, 6æ, 323a, 6ø, 8b, 14s, 324b, Skagen Markjorder, 9990 

Skagen, i Frederikshavn 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. 

 

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

 

Vilkår for dispensationen 

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

 Arbejdet foregår uden for fuglenes yngletid 

 Området skal efter udført arbejde reetableres til oprindelig stand 

 Eventuel overskudsjord fra gravearbejde skal køres bort til placering uden 

for de klitfredede arealer. 

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 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 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 
NIRAS A/S – Aalborg har på vegne af Frederikshavn Vand ansøgt om dispensation 
fra klitfredningslinjen til etablering af en vandledning fra Hulsig til Skagen i 
Frederikshavn Kommune (fig. 2).  

Frederikshavn Vand skal etablere en vandledning fra Hulsig til Skagen med det 

formål at øge forsyningssikkerheden fra Tolne Vandværk til Frederikshavn, Jerup, 

Ålbæk, Hulsig og Skagen forsyningsområder. Projektet har således 

samfundsmæssig interesse. Projektet vil delvist foregå inden for 

klitfredningslinjen. 

 

Ved anlæggelse af vandledningen skal der både ske nedgravning samt 

underboring. 

 

Der ønskes etablering af en boregrube på følgende matr. nr.: 

7000fb og 14b, Skagen Markjorder, 9990 Skagen, i Frederikshavn Kommune 

 

Der ønskes styret underboring på følgende matr. nr.: 

14dn, 6æ, 323a, 6ø, 8b, 14s, 324b, Skagen Markjorder, 9990 Skagen, i 

Frederikshavn Kommune 
 

Ansøger oplyser, at der findes mange arter af beskyttelseskrævende dyr og planter, 

som har potentielle levesteder i området. Det har derfor ikke været muligt at 

placere projektet uden for alle disse udpegninger. Der er derfor i projektet lagt stor 

vægt på at sikre, at påvirkningen bliver så lille som mulig. 
 

Ansøger oplyser yderligere, at ledningen etableres langs den eksisterende 

hovedvej, hvor der i forvejen er forstyrrelse og har været gennemført 

anlægsarbejde tidligere.  

 

Projektet gennemføres i vinterhalvåret, uden for vækstsæsonen for planter og 

ynglesæsonen for dyr, og hvor der falder mest nedbør, så den hydrologiske 

påvirkning vil være mindst mulig. Endvidere vil der være mindst trafik på 

Frederikshavnsvej i vinterhalvåret. Den præcise placering af projektets elementer 

er fastlagt på baggrund af flere besigtigelser, og metoden styret underboring er 

valgt på strækningen gennem Natura 2000-området, da dette har mindst 

påvirkning på de overliggende naturområder. Antallet af boregruber er fastlagt ud 

fra en konkret vurdering af den teknisk mulige maksimale afstand afhængig af 

rørtyper og terræn. 

 

Der benyttes køreplader på våde arealer og opgravet tørv placeres på køreplader og 

tilbagelægges i samme rækkefølge som det er opgravet efter endt arbejde. 

Boremudderet suges op ved samlestederne og køres væk i tankvogn. 

 

http://www.kyst.dk/
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Ansøger vurdere, at underboringen af vandledningen ikke påvirker de 

omkringliggende naturområder. Der underbores på fem strækninger under 

klitfredede arealer, i alt ca. 600 m. 

 

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

areal. De sorte streger markerer de vejledende matrikelskel. 

 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 2. Kortudsnit fra ansøgningsmaterialet viser hvor projektet krydser 

klitfredningslinjen. Den røde pil indikerer hvor der skal etableres en boregrube 

inden for klitfredningslinjen. På de resterende klitfredede arealer vil der ske en 

underboring. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 3. Kortudsnit fra ansøgningsmaterialet med den planlagte boregrube inden 

for klitfredningslinjen. 

 

 
Fig. 4. Fotos fra området, hvor ansøger ønsker at etablere en boregrube inden for 

klitfredningslinjen 

 

 
Fig. 5. Fotos fra området, hvor ansøger ønsker at etablere en boregrube inden for 

klitfredningslinjen 
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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 ansøgte ligger i Natura 2000-område nr. 2, Råbjerg Mile og Hulsig Hede. 

Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. H2 og fuglebeskyttelsesområde 

nr. F5. 

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3. 

 

NIRAS A/S – Aalborgs Natura 2000-vurdering: 

 
Den overordnede målsætning for naturtyperne på udpegningsgrundlaget er at 
de skal sikres og opnå gunstig bevaringsstatus. Dette indebærer jf. afsnit 3.1 
genskabelse af et lysåbent, lavtvoksende og sammenhængende klitlandskab, i en 
mosaik af klitnatur og næringsfattige søer og med udbredte yngle- og 
rasteområder for ynglefugle. Endvidere skal arealet og tilstanden være stabil 
eller i fremgang. 
 
... 
 
Etableringen af boregruberne vurderes ikke at være i modstrid med 
målsætningerne for habitatnaturtyperne eller planlagte indsatser i Natura 
2000-området. Størstedelen af det relativt lille areal der påvirkes ligger 
umiddelbart op ad hovedvejen. Der er i planlægningen lagt vægt på at placere 
boregruberne, så der tages størst muligt hensyn til habitatnaturtyperne ved at 
lægge dem på de steder, hvor naturtilstanden er ringest eller der ikke er 
karakteristisk vegetations-sammensætning for den pågældende 
habitatnaturtype. 
 
Der tale om en kortvarig, midlertidig påvirkning af arealerne, som efter 
anlægsarbejdet vil reetableres. Det vil være en reversibel proces, hvor naturen vil 
reetablere sig med samme naturtilstand som før. De pågældende naturtyper er 
naturligt dynamiske, og påvirkningen fra anlægsarbejdet vil i nogen grad ligne 
de indsatser, der er planlagt for at forbedre naturtilstanden, f.eks. rydninger og 
afskrælning af hedearealer. Da tørvene med vegetation fra arealet tilbagelægges, 
vil vegetationen forventeligt reetablere sig inden for næste vækstsæson, eller 
frøpuljen i jorden vil få mulighed for at spire, så der sker en fornyelse af f.eks. 
lyngvegetationen. Der vil ikke være tale om en indskrænkning af naturarealet 
eller varig negativ påvirkning af tilstanden. Dette understøttes bl.a. af erfaringen 
fra nedgravning af et højspændingskabel gennem et område med strandeng på 
Fanø, hvor naturtypen havde retableret sig et halvt år til et år efter 
anlægsarbejdet (Energinet, 2019).  
 
Da jordbunden i området er meget sandet, og grundvandet står højt, vurderes 
der ikke at være risiko for, at f.eks. fugtige klitlavninger vil drænes som følge af 
graveaktivitet.  
 
Etablering af vandledningen vil derfor ikke medføre væsentlig forringelse i 
tilstanden for områderne, forhindre habitatnaturtypens fremtidige naturlige 
udvikling eller opfyldelse af målsætningen om gunstig bevaringsstatus, hverken 
lokalt eller indenfor Natura 2000-området som helhed. Anlægsarbejdets vil 

http://www.kyst.dk/
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heller ikke være til hinder for, at de indsatser, der er planlagt for naturtyperne, 
f.eks. rydning på de lysåbne naturtyper. Der vurderes ikke at være tale om en 
væsentlig negativ påvirkning af habitatnaturtyperne på udpegningsgrundlaget 
for habitatområde H2. 
 
Væsentlighedsvurderingen viser, at etableringen af vandledningen ikke kan 
medføre en væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget for habitatområde H2 og fuglebeskyttelsesområde F5. 
Projektet er i overensstemmelse med den gældende Natura 2000-plan og de 
gældende Natura 2000-handleplaner 
for fredskovspligtige og ikke-fredskovspligtige arealer, og vil ikke være til hinder 
for gennemførelse af de planlagte indsatser f.eks. rydning af vedplanter på 
hedearealer eller sikring af naturlig hydrologi. Projektet vil ikke være til hinder 
for opnåelse af gunstig bevaringsstatus for hverken naturtyper eller arter på 
udpegningsgrundlaget. 
 
Ansøger beskriver endvidere: at der er ikke kendskab til øvrige planer eller 
projekter, som sammen med etableringen af vandledningen fra Hulsig 
til Skagen, kan resultere i væsentlige kumulative påvirkninger på det omgivende 
miljø. 

 

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 arbejdet foretages uden for fuglene 

yngletid og at det er i tilknytning til vej, hvor der i forvejen er forstyrrelser samt at 

store dele af projektet vil gennemføres ved underboring af vandledningen. 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 

NIRAS A/S- Aalborgs vurdering for habitatdirektivets bilag IV arter: 
Projektet vurderes ikke at ændre på mulige ledelinjer i landskabet i en grad der 
har nogen betydning for flagermus. Der kan blive tale om kortvarig forstyrrelse, 
men anlægsarbejdet er i alle tilfælde midlertidigt og kortvarigt, og vil foregå i 
dagtimerne, hvor flagermus opholder sig i vinterkvartererne, og ikke flyver 
langs ledelinjerne og fouragerer. 
 
Det er derfor muligt at gennemføre tiltagene uden at forstyrre arten væsentligt. 
Den midlertidige, kortvarige påvirkning af anlægsarbejdet i vinterperioden, vil 
ikke hindre at områdets vedvarende økologiske funktionalitet for markfirben kan 
opretholdes, da arealerne reetableres efter endt anlægsarbejde. Den midlertidige 
forstyrrelse 
af vegetationen kan skabe åbne sandede områder med mulighed for solbadning i 
forår/sommer året efter anlægsfasen, som kan være til gavn for evt. markfirben 
i området. På den baggrund er det vurderingen at områdets økologiske 
funktionalitet forbedres som følge af projektet. 

 
Den midlertidige, kortvarige påvirkning vil ikke beskadige eller ødelægge yngle- 
eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, eller hindre at områdets 
vedvarende økologiske funktionalitet for de relevante bilag IV arter kan 
opretholdes. 

 
Aktiviteterne er, med undtagelse af borehus og ventilbygværk, midlertidige, 

http://www.kyst.dk/
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kortvarige, fuldt reversible og foregår i dagtimerne, hvor det ikke forventes, at 
eventuelle oddere færdes inden for projektområdet. Da der understyres under 
vandløbene i en afstand på min 15 m fra vandløbskanten, og inden boregruber 
ligger tættere på vandløb en 10 m vil ingen vandløbsnære arealer, hvor oddere 
primært færdes, påvirkes af anlægsarbejdet. Desuden vil odder ofte færdes langs 
større vandløb i uforstyrrede områder, og de mindre vandløb nær en hovedvej 
som projektet krydser, og som ofte tørrer ud om sommeren, vurderes ikke at 
være egnede vandløb for odder. Dermed vurderes projektet ikke at hindre 
opretholdelse af den økologiske funktionalitet af området for odder. 

 
Anlægsarbejdet foregår i dagtimerne, og om natten har ulve fortsat mulighed for 
at bevæge sig langs arbejdsområderne. Ingen af projektets delelementer, hverken 
de små permanente huse eller de midlertidige påvirkninger i anlægsfasen vil 
have nogen væsentlig negativ påvirkning på projektområdets økologiske 
funktionalitet for ulve. 

 
Vurderingen viser desuden, at projektet ikke medfører ødelæggelse af yngle- og 
rasteområder for bilag IV dyrearter, væsentlig dødelighed i lokale bestande eller 
beskadigelse af beskyttede planter. Derfor forventes ingen negativ påvirkning af 
den vedvarende økologiske funktionalitet for de relevante bilag IV-arter i 
området. Der er ikke kendskab til planer eller projekter, der kan føre til 
kumulative miljøpåvirkninger. 

 

Kystdirektoratet tilslutter sig NIRAS A/S – Aalborg vurdering, og 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 klitfredningslinjen og forudsætter derfor dispensation 

efter naturbeskyttelsesloven.  

 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at der er tale om et særligt tilfælde, hvorfor der 
kan meddeles dispensation til det ansøgte.  
 

I vurderingen er der lagt vægt på, at nedgravning af vandledningen har en 

væsentlig samfundsmæssig betydning, samt at ledningen hovedsageligt etableres 

ved underboring med spredte boregruber, hvorfor påvirkningen af landskabet vil 

være af midlertidig karakter. Der er ligeledes lagt vægt på, at der vil ske en 

reetablering af området efter anlægsarbejdet, samt at vandledningen nedgraves i 

tilknytning til eksisterende vej.  

 

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 

vandledning mellem Hulsig og Skagen.  

 

 
  

http://www.kyst.dk/
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Med venlig hilsen 

 

 
Pernille Spangsberg Nielsen 

pernn@kyst.dk 

 

 

 
  

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 10 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn, frederikshavn@dn.dk /  

nature.thorning@gmail.com  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Vendsyssel v/ Thomas Elgaard Jensen, 

vendsyssel@friluftsraadet.dk 

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Frederikshavn, frederikshavn@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlige del, 
nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

 

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, 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. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 
4 Bekendtgørelse nr. 1061 af 21. august 2018 af bekendtgørelse om klitfredning. 
5 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 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. 

  

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. 2, Råbjerg 

Mile og Hulsig Hede 

 

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. 2 (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. 2 (fra 

basisanalysen, juni 2020) 

 

 

 

 

 

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

