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Region Sjælland  

Alléen 15 

4180 Sorø 

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/06670-5 

Ref. Inge Merete Nygaard 

Christensen 

03-02-2022 

 

 

Dispensation til renovering og foryngelse af levende hegn inden for 

strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

I har den 18. februar 2021 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 

til renovering og foryngelse af levende hegn inden for strandbeskyttelseslinjen på 

ejendommen matr. nr. 173a Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder Færgegaardsvej 

15a, 4760 Vordingborg, i Vordingborg 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. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 

Der er ansøgt om renovering og foryngelse af levende hegn ved det psykiatriske 

hospital Færgegaardsvej 15a, 4760 Vordingborg. Det oplyses, at der er tale om et 

delvist fredet bygningsanlæg med en fin, historisk park omkring og langs vandet 

løber en sti, som er meget anvendt at områdets beboere og det er i forbindelse med 

denne sti, I ønsker at foretage foryngelse af nogle levende hegn. 

 

Det oplyses, at beplantningen fremstår meget tilfældigt sammensat og placeret. 

Der er ikke foretaget nogen videre pleje. Der er en del større træer (primært eg og 

bøg), der skal bevares. Enkelte af disse udviser tegn på sygdomsangreb/alderdom 

og skal derfor besigtiges med jævne mellemrum for en vurdering af deres levetid. 

Desuden skal der indplantes nye træer, der på sigt kan erstatte de aldrende træer. 

Ud over eg og bøg er der en del spidsløn, fuglekirsebær og ask. I busklaget er der 

primært arter som mirabel, tjørn, slåen o. lign. Der er desuden en del opvækst af 

brombær og andre uønskede arter 

 

 
Fig. 1. Ortofoto 2020. Det orange prikkede område markerer det 

strandbeskyttede areal, den gamle beskyttelseslinje er markeret med orange De 

røde streger markerer de vejledende matrikelskel. Området hvor der ønskes 

ændring er markeret med blåt. Der er registreret fredede fortidsminder ved rod 

prik. 

http://www.kyst.dk/
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Det levende hegn ved det psykiatriske hospital Færgegaardsvej 15a, 4760 

Vordingborg fremgår af ortofoto fra 1954. Omgivelserne samt beplantningen har 

været holdt som et parkanlæg. Der er ansøgt om renovering og foryngelse. 

 

Der gøres opmærksom på, at området for den ønskede ændring er registreret som 

kulturarvsareal. 

 

Der er fremsendt nedenstående kort, se fig. 2, hvoraf de berørte områder deles op i 

4 delområder; A, B, C og D. 

 

Det oplyses, at de fleste af de levende hegn skal blot forynges gennem 

tilbageskæring af busklaget, som så vokser op igen af sig selv. Der påtænkes at 

indplante buske og træer på steder, hvor hegnet er blevet ’for tyndt’. Dette 

vurderes løbende ifm. genopvækst. Enkelte træer, der er syge eller døde, fældes. 

 
Fig. 2. Fremsendt kort over berørte områder. 

 

I område D oplyses det, at sammensætningen af arter er anderledes; her er 

rødgran, birk og lærk, hvoraf mange er døde eller døende. Hertil kommer, at 

beplantningen er voldsomt overgroet med skovranke, som vurderes umulig at 

fjerne enkeltvis. Her findes også enkelte spidsløn, bøg, pil, guldregn osv., der evt. 

kan bevares og udgøre en kvalitet fremadrettet. Målet for denne del af 

beplantningen en komplet omlægning, hvor alt ryddes, bortset fra enkelte, 

værdifulde træer. Jorden bearbejdes og planeres og der sås græs på arealet. Dette 

slås i to-tre sæsoner, indtil det vurderes, at nyopvækst af skovranke er elimineret. 

Herefter laves plan for gentilplantning af området med træer og buske. 

 

Der er fremsendt nedenstående billeder af stedet til illustration af de nuværende 

forhold. 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 3. Fremsendt billedmateriale til illustration af eksisterende forhold. 

 

Arbejdet udførelse er beskrevet således:  

A. Store, solitære træer (eg, bøg, kirsekær, spidsøn, ask o. lign), der har alder, 

struktur og placering, der tyder på god fremtidig udvikling og en rimelig levetid, 

bevares. Opvækst af træer (alle arter), der har dårlig stamme- og/eller 

kronestruktur, er placeret, så de trykkes af/trykker andre træer (med større 

kvaliteter), ryddes. Alle bundplantning forynges ved tilbageskæring. 

Alt ved bevares på stedet i muligt omfang, som mindre grene, kvas eller flis. Flis 

udbredes i så tyndt lag som muligt på hele arealet, så eksisterende kan vokse op 

igen. 

Der indplantes et antal nye træer (eg, bøg, avnbøg, fuglekirsebær o. lign.) på 

udpegede placeringer. Disse træer skal på sigt kunne erstatte udlevede solitære 

træer i det levende hegn. 

Hegnet står i 3-4 sæsoner, før behandling gentages. 

B. Som beskrevet under A. Dog kan der her bevares enkelte buske/flerstammede, 

lavere træer, som vurderes at have en god placering og strukturel og 

sundhedsmæssig kvalitet. Det gælder arter som f.eks. tjørn, slåen, mirabel o.lign. 

C. De tre store popler fældes. Ellers foretages rydning, beskæring og 

indplantning som beskrevet under A+B. 

D. Enkelte, solitære træer udpeges til bevaring. Øvrig beplantning ryddes helt 

inkl. rødder i 30 cm’s dybde. Jorden kultiveres i muligt omfang aht. rødder fra 

blivende træer. Der finplaneres og sås plænegræs. 

Græs klippes i 3-4 sæsoner, til det vurderes at genopvækst fra rødder af f.eks. 

skovranke er overstået. Herefter afrømmes tørv og der tilplantes igen efter 

nærmere udarbejdet plan og planteliste. 

 

Til udførelse 2021 

Indplantning af nye, solitære træer i områderne A, B og C. Inklusive vanding i de 

tre første vækstsæsoner. 

Græsklipning i område D. Holdes som brugsplæne. 

Til udførelse 2022-24 

Fortsat vanding af nyplantede træer i område A, B og C. 

Fortsat græsklipning i område D. Det vurderes løbende, hvornår opvækst er 

minimeret tilstrækkeligt til, at genplantning kan foretages. 

Udarbejdelse af planteplan for område D. 

Genplantning af levende hegn i område D, inklusive nye, solitære træer. 

Løbende vurdering af tidspunkt for ny tilbageskæring af hegn i område A, B og 

C. 

http://www.kyst.dk/
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Evt. udførelse af dette arbejde. 

 

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 nærmeste Natura 2000-område (nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, 

Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand) ligger ca. 5,3 km mod vest. 

Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 152 og fuglebeskyttelsesområde 

nr. 82, 83, 85 og 86.  

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3. 

 

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 afstanden til nærmeste Natura 2000-

område, samt projektets karakter (genbeplantning). 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 ikke er et potentielt levested for bilag IV-arter.  

 

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.  

 

Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af strandbredder eller andre arealer, der ligger mellem strandbredden 

og strandbeskyttelseslinjen, herunder etablering af hegn. I særlige tilfælde kan der 

gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1. 

 

Det er Kystdirektoratets opfattelse, at de beskrevne tiltag for delområder A, B og C 

kan klassificeres som parkdrift, der ikke er dispensationskrævende.  

 

Der gives dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 65b, stk. 1 til omlægningen af 

område D, idet der ønske en mere intensiv fældning af træerne, hvor 

genplantningen sker i etaper og har en varighed på 2-3 sæsoner. 

 

http://www.kyst.dk/
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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 renovering og 

foryngelse af levende hegn inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen 

matr. nr. 173a Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder, som ansøgt.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Inge Merete Nygaard Christensen 

   

imnch@kyst.dk 

 

 

Evaluering 

Kystdirektoratet er i gang med en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi måler på den 

hjælp du/I modtog i forbindelse med din/jeres sag.  

 

Formålet med undersøgelsen er at forbedre vores vejledning. 

 

Undersøgelsen er på 1-5 spørgsmål og er anonym, så den kan ikke spores tilbage 

til dig/jer eller din/jeres sag.  

 

Tak fordi du/I vil hjælpe os. 

 

Link til spørgeskema: https://www.survey-

xact.dk/LinkCollector?key=FRKRJSKC3215 

 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: 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 

http://www.kyst.dk/
mailto:imnch@kyst.dk
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FRKRJSKC3215
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FRKRJSKC3215
mailto:tekpost@vordingborg.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:vordingborg@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:storstroem@friluftsraadet.dk
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 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Vordingborg, vordingborg@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  

 Sydsjællands Museum, kbp@museerne.dk 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.kyst.dk/
mailto:natur@dof.dk
mailto:dof@dof.dk
mailto:vordingborg@dof.dk
mailto:oestkredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:bc@museerne.dk
http://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. 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/


 

 

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 

 

Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr.  173 

Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og 

Hyllekrog-Rødsand 

 

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. 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. område 173: 

Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-

Rødsand (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
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Forslag til nyt udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. område 173: 

Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-

Rødsand (fra basisanalysen, juni 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

