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Skovdyrkerforeningen Øst  

Fulbyvej 15 

4180 Sorø 

ATT: Rasmus Larsen 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/11334-5 

Ref. Christina Hattesen-

Hangård 

28-01-2022 

 

Afgørelse vedr. etablering af to shelters, to bordbænkesæt, en bålplads 

og et muldtoilet inden for strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

Kystdirektoratet meddelte d. 9. juni 2019 delvis afslag til det ansøgte projekt vedr. 

etablering af en Naturbase ved Golfbane Nord bestående af to shelters, to 

bordbænkesæt, en bålplads og et muldtoilet inden for strandbeskyttelseslinjen ved 

Stege Nor på ejendommen matr. nr. 1b eller 11f Keldby By, Keldby, i Vordingborg 

Kommune.  

 

Der kom i forbindelse med den oprindelige sagsbehandlingen af sagen, to 

lokaliteter i spil ved Golfbane nord. Den oprindelige placering, lokalitet 1 og senere 

lokalitet 2, der var et forsøg på at tilpasse projektet. 

Kystdirektoratet meldte den 9. juni 2019 dispensation til to bordbænkesæt ved 

lokalitet 1 og meldte afslag til resten af det ansøgte ved lokalitet 1 og meldte afslag 

til lokalitet 2.  

 

Afgørelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som traf afgørelse d. 

17. december 2021. Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede Kystdirektoratets 

afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling, for så vist angår lokalitet 2. 

 

Dispensation 

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

15, til opsætning af to shelters, to bordbænkesæt, en bålplads og et muldtoilet ved 

lokalitet 2.  

 

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. 

 

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 

 

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. 

 

Redegørelse for sagen 

Den 10. oktober 2019 indsendte Stege og Omegns Lokalråd en samlet ansøgning 

for i alt 6 Naturbaser, hvor to af lokaliteterne er placeret uden for 

strandbeskyttelseslinjen.  

Kystdirektoratet behandlende ansøgningen som et samlet projekt, men en 

selvstændig afgørelse for hver Naturbase. 

 

For lokaliteten ved Golfbane nord er det ønskede at etablere en Naturbase med to 

shelters, to bordbænksæt, en bålplads og et muldtoilet enten ved lokalitet 1 eller 2. 

 

Kystdirektoratet meddelte den 9. juni 2020 afslag til det ansøgte projekt.  

Afgørelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som traf afgørelse i 

sagen den 17. december 2021.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede Kystdirektoratets afgørelse og hjemviste 

sagen til fornyet behandling med pålæg om at give en dispensation til to shelters, 

to bordbænkesæt, en bålplads og et muldtoilet ved lokalitet 2 medmindre Natura 

2000 vurderingen taler imod. 

 

På baggrund af Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelse af 17. december 2021, 

omhandler denne afgørelse kun lokalitet 2.  

 

Der er ansøgt om etablering af en shelterplads på matr. nr. 11f Keldby By, Keldby 

(se fig. 1). 

 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 1. Ortofoto 2020. Den røde prik markerer området, hvor Naturbasen ønskes 

placeres. Det orange prikkede område markerer det strandbeskyttede areal. De 

sorte og orange streger markerer de vejledende matrikelskel. 

 

Den ansøgte Naturbase skal bestå af følgende (se fig. 2): 

- 2 shelters – plads til 6 personer i hver (se bilag 3) 

- 1 bålplads 

- 2 bordbænkesæt 

- 1 muldtoilet (se bilag 4) 

 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 2. Detailkort over placeringen af de ansøgte faciliteter ved lokalitet 2 – 

shelters, bålplads, bordbænkesæt og muldtoilet. 

 

Shelterne ønskes bygget i stammer af rødgran, der grånes med tiden. Derudover 

ønskes shelterne etableret 48 cm over jorden, således at de opfylder Dansk 

Handicap Forbunds ønsker. 

 

I forbindelse med sagsbehandlingen oplyser ansøger, at kriteriet for det 

udpegede lokalitet har været tilgængelighed fra både land- og vandsiden, at 

lokaliteten vil kunne bære det øgede pres, der vil komme, således at der både vil 

være plads til de besøgende, og at naturen vil være så robust, at den vil kunne tåle 

det øgede pres. 

 
Det blev endvidere oplyst, at det ikke skal være muligt at booke Naturbaserne, og 
at de skal være gratis at benytte. Da Naturbaserne ikke kan bookes, er det ønsket, 
at Naturbaserne skal ligge tætte så brugerne har mulighed for at gå videre til den 
næste shelter, hvis et shelter er optaget. 
 
Ifølge ansøgningen vil den ansøgte shelterplads være åben for offentligheden og 
målrettet mange forskellige typer af brugere såsom kajakroere, cykellister og 
vandrere.  
 
Placeringen skyldes indgåelse af aftale med privat lodsejer vedr. placering i 
tilknytning til Stege Nor. På denne lokalitet er der indgået aftale med Møn Golf 
Center ApS.  
 
Ifølge ansøger vil pladsen ligge i tilknytning til Stege Nor og golfbanen. Der er 
offentlig adgang til pladsen.  
 
Den 3. december 2019 varslede Kystdirektoratet afslag til lokalitet 1 og på denne 
baggrund ønskede ansøger, at der blev foretaget en besigtigelse af de fire 
lokaliteter, hvor der ønskedes etableret Naturbaser inden for 
strandbeskyttelseslinjen. 

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 5 

 

Den 14. januar 2020 besigtigede Kystdirektoratet arealet, hvor den ansøgte 
shelterplads på lokalitet 1 ønskes opført. I forbindelse med besigtigelsen blev det 
endvidere oplyst, at ansøger var indstillet på at tilpasse projektet, så der kunne 
opnås dispensation. 
 
På baggrund af besigtigelsen indsendte ansøger den 27. januar 2020 et notat fra 
kommunen, der omhandler friluftsliv og natura2000 ved Stege Nor.  
 
Af notatet fremgår følgende:  
I Miljøministeriets forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 oplyses, ”at  
gennemførelsen af planen ikke vil være i modstrid med hensynene til menneskers 
sundhed, idet den rekreative udnyttelse kan fortsætte”, og ”at området er ideelt til 
fritidsaktiviteter som kano- og kajaksejlads og fritidsfiskeri”.  
 
Vordingborg Kommunes praksis Vordingborg Kommune understøtter 
muligheder for friluftsliv i kommunen, hvor det er foreneligt med de øvrige 
hensyn, kommunen skal varetage. I forhold til udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet, ses der ikke at være noget til hinder for, at meddele de 
nødvendige tilladelser til Naturbase(r) omkring Stege Nor. Der skal selvfølgelig 
tages det forbehold, at der for nuværende ikke er konkrete projekter. 
Afslutningsvis skal det bemærkes, at projektet inden for det fredede område ikke 
kan anbefales.  
 

Efter besigtigelsen foretog Kystdirektoratet en ny vurdering af ansøgningen og 

varslede den 21. februar 2020 endnu en gang afslag til den ansøgte placering. 

 

Ansøger ønskede at afholde et møde, men da det ikke var muligt grundet Corona, 

indsendte de en revideret ansøgning den 21. april 2020, da de gerne vil videre med 

projektet. I den revideret ansøgning blev der indsendt en nye placering af 

Naturbasen ved Golfbane nord (lokalitet 2).  

 

Ansøger begrunder den nye placering med, at Naturbasen flyttes mod øst ud af 

fredningen og skærmes af et beplantningsbælte. 

 

Kystdirektoratet varslede den 28. april 2020, afslag til lokalitet 2, grundet den 

manglende tilknytning til eksisterende anlæg samt den korte afstand til andre 

overnatningsmuligheder. 

 

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 op til Natura 2000-område nr. 180, Stege Nor. Natura 2000-

området omfatter habitatområde nr. 179. Derudover ligger Natura 2000-område 

nr. 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund ca. 5 km mod 

vest. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 147 og 

fuglebeskyttelsesområde nr. 84 og 89.  

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne ses i bilag 5. 

 

http://www.kyst.dk/
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Den ønskede placering af naturbasen er beliggende ca. 20 m fra et område med 

kortlagt habitatnatur. Det nærmeste areal er kortlagt som strandeng (1330) i ringe 

naturtilstand (se fig. 3).  

 

 
Fig. 3. Luftfoto af området, hvor Naturbasen ønskes placeret. Den orange 

skravering angiver habitatnaturtypen strandeng (1330). De sorte streger 

markerer vejledende matrikelskel. 

 

Det er Kystdirektoratets samlede vurdering, at det ansøgte på lokalitet 2 ikke i sig 

selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-

områderne væsentligt.  

 

Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på projektets begrænsede karakter i 

denne sammenhæng, at naturbasen placeres uden for kortlagt habitatnatur og at 

den placeres i tilknytning til eksisterende golfbane og stisystem. Kystdirektoratet 

finder endvidere, at etablering af to shelters, to bordbænkesæt, en bålplads og et 

muldtoilet på den ansøgte placering efterfølgende vil kunne forårsage et meget 

begrænset slid på den nærliggende strandeng. I basisanalysen1 for Natura 2000-

område nr. 180 (2022-2027) er truslerne for områdets lysåbne naturtyper 

beskrevet og vurderet. Det drejer sig om truslerne tilgroning, uhensigtsmæssigt 

hydrologi, direkte påvirkning fra landbrugsdrift og forekomst af invasive arter. Der 

                                                             
1 Natura 2000-basisanalyse 2022-2027, Stege Nor, Natura 2000-område 180 (H179) - 

Miljøstyrelsen 

http://www.kyst.dk/
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er kun i meget begrænset omfang registreret disse trusler for Natura 2000-

områdets strandengsareal. På baggrund af dette og at det ansøgte ikke forårsager 

en af de nævnte trusler, er det Kystdirektoratets vurdering at etablering af det 

ansøgte ikke vil være til hinder for, at det samlede areal af naturtypen kan være 

stabilt eller i fremgang, eller at strandengene i området i øvrigt kan opnå gunstig 

bevaringsstatus, såfremt naturforholdene tillader det.  

 

Desuden lægger Kystdirektoratet vægt på, at der i området omkring Stege Nor ikke 

er kortlagt levesteder eller ved gennemgang af offentlige databaser registreret 

arter, som er på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 147, samt at der 

udelukkende er naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 179.  

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at etablering af naturbaserne omkring Stege 

Nor samlet set ikke vil medføre en væsentlig øget aktivitet omkring Stege Nor. I 

vurderingen er det indgået at de to shelterpladser etableres i tilknytning til 

henholdsvis et hotel og golfbane ved stisystem, som i forvejen har en vis 

menneskelig aktivitet. Ligeledes etableres bordbænkesæt og muldtoilet ved 

Tøvelde i tilknytning til stisystem og nedgang til vandet for de lokale, og derfor vil 

der på lokaliteten i forvejen være en vis aktivitet. Dertil bemærker 

Kystdirektoratet, at Stege Nor er udelagt som habitatområde, men at det nærmeste 

fuglebeskyttelsesområde er ca. 5 km væk fra den ønskede placering af naturbasen 

og at der derfor ikke er kortlagte levesteder for fuglene på udpegningsgrundlaget i 

området omkring Stege Nor. Kystdirektoratet kan ikke afvise at fuglene på 

udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne 84 og 89 yngler, raster eller 

fouragerer på Noret, men vurderer ikke at to shelterpladser i den nordlige del af 

Stege Nor samt to bordbænkesæt og et muldtoilet i den sydlige del af Stege Nor 

kan forårsage en væsentlig påvirkning af fuglene. I vurderingen lægges der særligt 

vægt på at naturbaserne vurderes til ikke at ville medføre væsentlig øget aktivitet 

og forstyrrelse i området. 

 

Det ansøgte vil således efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre en væsentlig 

påvirkning af de naturtyper, levesteder og/eller arter, som områderne er udpeget 

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

 

Bilag IV-arter 

På Danmarks Miljøportal er der registreret flere flagermusarter (dværgflagermus, 

pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus, 

vandflagermus) omkring Stege Nor. Det er Kystdirektoratets vurdering at 

etablering af det ansøgte på lokalitet 2 ikke vil påvirke yngle- og rasteområder, 

samt overvintringsmuligheder for flagermusarterne. Kystdirektoratet har særligt 

lagt vægt på projektets begrænsede karakter i denne sammenhæng. 

 

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 andre bilag IV-

arter.  

 

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 8 

 

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.  

 

Der dispenseres hermed i overensstemmelse med Miljø- og Fødevareklagenævnets 

afgørelse af 17. december 2021 til etablering af to shelters, to bordbænkesæt, en 

bålplads og et muldtoilet. 

 

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 to shelters, to 

bordbænkesæt, en bålplads og et muldtoilet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Christina Hattesen-Hangård 

+45 20 93 17 86 

cvj@kyst.dk 

 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Skitse med mål af den ønskede sheltertype 

Bilag 4: Skitse med mål af det ønskede muldtoilet 

Bilag 5: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Vordingborg Kommune, tekpost@vordingborg.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Vordingborg, vordingborg@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Storstrøm storstroem@friluftsraadet.dk 

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Vordingborg, vordingborg@dof.dk 

http://www.kyst.dk/
mailto:tekpost@vordingborg.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:vordingborg@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:storstroem@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
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mailto:vordingborg@dof.dk
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 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Foreningen Stege Nor og Norets Opland, mail@marieh.dk 

 

 

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

http://www.kyst.dk/
mailto:oestkredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
mailto:mail@marieh.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. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 
3 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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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: Skitse med mål af den ønskede sheltertype 

 

 
  

http://www.kyst.dk/
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Bilag 4: Skitse med mål af det ønskede muldtoilet  

 

  

http://www.kyst.dk/
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Bilag 5: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 180, Stege 

Nor og 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 

 

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. 180 (fra Natura 

2000-planen 2016-21) 

 

 
Forslag til nyt udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 180 (fra 

basisanalysen, juni 2020) 

 

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
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027
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Gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 168 (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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http://www.kyst.dk/
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Forslag til nyt udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 168 (fra 

basisanalysen, juni 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

