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Norddjurs Kommune  

 

Att. Helen Carter 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/05008-9 

Ref. HRH 

21-03-2022 

 

 

 

Fornyet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 (strand-

beskyttelseslinjen) til projektet Strandlivet ved Fjellerup Strand i 

Norddjurs Kommune efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme 

 

 

 

Ansøgning 

Norddjurs Kommune har den 27. august 2020 ansøgt om en toårig forlængelse af 

forsøgstilladelsen til projektet Strandlivet ved Fjellerup Strand efter forsøgs-

ordningen for kyst- og naturturisme. Ansøgningen vedrører planlovens1 § 5 og 

naturbeskyttelseslovens2 § 15 (strandbeskyttelseslinjen). 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet meddeler hermed fornyet dispensation til forsøgsprojektet 

Strandlivet ved Fjellerup Strand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65a, stk. 1 

og stk. 3, 2. pkt., jf. § 15. Dispensationen vedrører det projekt, som Naturstyrelsen 

meddelte dispensation til den 9. november 2015 (NST-4132-707-00114). 

 

Den fornyede dispensation meddeles på baggrund af Erhvervsministeriets 

afgørelse af den 6. november 2020 om toårig forlængelse af forsøgstilladelsen til 

projektet efter planlovens § 5, stk. 3, 2. pkt. 

 

Dispensationen bortfalder, hvis projektet ikke er fysisk påbegyndt inden den 9. 

november 2022.  

 

Afgørelsen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden 

lovgivning kan være nødvendige. Det bemærkes i den forbindelse, at 

Kystdirektoratet særskilt skal ansøges om tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til 

anlæggene på søterritoriet. 

 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 (Bekendtgørelse af lov om planlægning) 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 (Lov om naturbeskyttelse) 

http://www.kyst.dk/
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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 1. 

 

Redegørelse for sagen 

Projektet Strandlivet ved Fjellerup Strand er beskrevet i Norddjurs Kommunens 

ansøgning til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme dateret den 1. maj 2015. 

 

Projektet omfatter etablering af nedslagspunkter, der er fordelt på en ca. 2,5 km 

lang kyststrækning ved Fjellerup Strand, samt et sammenbindende stisystem. På 

de fire nedslagspunkter er der planlagt forskellige mindre anlæg i form af bl.a. 

stolper til leg, opholdsområder, promenade, faciliteter til outdoor- og 

sportsaktiviteter, grejdepot, p-pladser samt genopførelse af historisk bygning med 

henblik på formidling af lokal fiskerihistorie. De fire nedslagspunkter er lokaliseret 

på kortet herunder. 

 

 
 

Erhvervs- og Vækstministeriet meddelte den 9. november 2015 forsøgstilladelse til 

projektet efter planlovens § 5, stk. 1. Naturstyrelsen meddelte samtidig 

dispensation fra strandbeskyttelseslinjen på vilkår om, at kommunen i forbindelse 

med den videre udvikling af projektet udarbejder en plan for, hvordan kommunen 

vil håndtere forholdet til arter optaget på habitatdirektivets bilag IV, hvis der 

fremkommer oplysninger om sådanne, med henblik på at sikre, at projektet ikke 

vil medføre beskadigelse/ ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller 

rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  

 

Norddjurs Kommune ansøgte den 27. august 2020 om en toårig forlængelse af 

forsøgstilladelsen, idet projektet endnu ikke var påbegyndt. 

 

Erhvervsministeriet meddelte den 6. november 2020 en toårig forlængelse af 

forsøgstilladelsen til projektet jf. planlovens § 5, stk. 3, 2. pkt. Sideløbende hermed 

sendte Kystdirektoratet en orientering til Norddjurs Kommune om, at direktoratet 

http://www.kyst.dk/
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er indstillet på at forlænge dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 15 

(strandbeskyttelseslinjen), men at kommunen først skal redegøre for projektets 

eventuelle påvirkninger af bilag IV-arter, jf. vilkåret i Naturstyrelsens afgørelse fra 

2015.  

 

Kystdirektoratet har i december 2021 modtaget kommunens vurdering af projektet 

i forhold til bilag IV-arter, se afsnittet Vurdering efter lovgivning om 

international naturbeskyttelse. 

 
Det bemærkes, at Norddjurs Kommune den 3. december 2021 sendte en 

ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen om ændringer af forsøgsprojektet ved 

Fjellerup Strand. Norddjurs Kommune har ansøgt om, at ”Den gamle 

makrelfabrik”, også kaldet Strandkroen, beliggende matr. nr. 9ai Fjellerup By, 

Fjellerup, bliver en formel del af forsøgstilladelsen. Ansøgningen indebærer bl.a. at 

bygningen nedrives og genopføres som en ny bygning med flere anvendelses-

muligheder, herunder bl.a. restaurant, cafe, kontor til udlejning af vandsports-

udstyr, salg af turistoplevelser, mindre butikker, selskabslokaler og overnatning. 

Indenrigs- og boligministeren meddelte den 11. februar 2022 afslag på 

ansøgningen, og ansøgningen om ændringer af forsøgsprojektet behandles derfor 

ikke af Kystdirektoratet.  

Norddjurs Kommune har desuden den 3. februar 2022 oplyst til Kystdirektoratet, 

at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1/bilag 2, og at 

kommunen derfor ikke gennemfører en miljøvurderingsproces i forbindelse med 

projektet.  

 

Den vestlige del af strækningen, herunder delvist nedslag 1, er registreret som 

hede efter naturbeskyttelseslovens § 3, mens der mellem nedslag 2 og 3 ligger et 

mindre areal, der er registreret som beskyttet overdrev efter 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Vurdering efter 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 

                                                             
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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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. 

 

Natura 2000-område N263 

Det nærmeste Natura 2000-område er det marine område N263 (Nordvestlige 

Kattegat), som ligger ud for Fjellerup Strand.  

 

Natura 2000-område nr. 263 består af de tidligere Natura 2000-områder N9 

(Strandenge på Læsø og havet syd herfor), N46 (Anholt og havet nord for), N190 

(Kims Top og den Kinesiske Mur) og N245 (Ålborg Bugt).  

 

Natura 2000-område nr. 263 omfatter habitatområderne H9 (Strandenge på Læsø 

og havet syd herfor), H42 (Anholt og havet nord for) og H165 (Kims Top og den 

Kinesiske Mur) samt fuglebeskyttelsesområde F127 (Nordvestlige Kattegat). F127 

er en udvidelse og samling af de tidligere fuglebeskyttelsesområder F10 (Farvandet 

nord for Anholt), F32 (Læsø, sydlige del) og F112 (Ålborg Bugt, østlige del).  

 

Ramsarområderne R10 (Læsø) og R12 (Farvandet nord for Anholt) er tilknyttet 

N263. 

 

Udpegningsgrundlaget for habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne i 

N263 ses i bilag 2. 

 

Farvandet ud for Fjellerup Strand indgår i fuglebeskyttelsesområde F127, mens 

habitatområderne i N263 ligger i en afstand af mere end 50 km fra lokaliteten. Det 

er Kystdirektoratets vurdering, at disse habitatområder ikke påvirkes af projektet, 

idet projektet ikke indebærer forstyrrelser eller andre typer af påvirkninger, som 

kan strække sig over så lang en afstand.  

 

Inden for N263 findes det nærmeste kortlagte potentielle levested for ynglefugle i 

en afstand af ca. 60 km fra projektområdet. Der er tale om et levested for 

dværgterne, som ligger i det tidligere fuglebeskyttelsesområde F10. I det tidligere 

fuglebeskyttelsesområde F32 er der kortlagt potentielle levesteder for ynglefuglene 

dværgterne, havterne, splitterne, klyde, almindelig ryle og tinksmed, som alle 

ligger mindst 80 km fra projektområdet. 

 

Den del af fuglebeskyttelsesområdet, der ligger ud for Fjellerup Strand (tidligere 

F112), er ifølge udkast til Natura 2000-planen for 2022-2017 et vigtigt raste- og 

overnatningsområde for flere trækfuglearter. Området huser således internationalt 

vigtige forekomster af lysbuget knortegås, edderfugl og især sortand har i visse 

perioder af året store forekomster i området. Fløjlsand forekommer i området i et 

nationalt vigtigt antal, ofte i flokke med sortand og edderfugl. De betydelige 

forekomster af dykænder og knortegås ses overvejende i vinterhalvåret, men også i 

sensommeren, hvor området benyttes som fældningsområde for bl.a. fløjlsand og 

sortand. Det fremgår af Natura 2000-basisanalyse for 2022-2027, at der 

umiddelbart ikke ses at være trusler mod arternes forekomst i området fremover. 

Det fremgår dog, at fordelingen af edderfugl, sortand og fløjsand i området mellem 

http://www.kyst.dk/
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Jylland, Læsø og Anholt jf. DCE viser, at fældeforekomster i de kystnære dele af 

fuglebeskyttelsesområde nr. 112 kan være negativt påvirket af sejlads. 

 

Det fremgår af Danmarks Naturdata, at der i farvandet ud for Fjellerup Strand er 

registreret store forekomster af sortand og edderfugl, der er på udpegnings-

grundlaget for de tidligere fuglebeskyttelsesområder F32 og F112. De øvrige arter, 

der er på udpegningsgrundlaget for F127 (tidligere F10, F32 og F112) er enten ikke 

registreret eller er registreret i fåtal i det kystnære område.  

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte projekt ikke indebærer 

forstyrrelser eller andre påvirkninger af betydning for fuglene på udpegnings-

grundlaget for F127. Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på, at projektet 

strækker sig over et område langs stranden, hvor der er et tæt bebygget 

sommerhusområde i baglandet med kort afstand til kysten. Der er således tale om 

et område, hvor der i forvejen er betydelig menneskelig aktivitet og forstyrrelse, og 

det er på den baggrund Kystdirektoratets vurdering, at den eventuelle øgede 

forstyrrelse i nærområdet, som projektet vil medføre, ikke vil have en udstrækning, 

der kan medføre en væsentlig påvirkning af arterne på udpegningsgrundlaget for 

det marine fuglebeskyttelsesområde. Det er indgået i vurderingen, at projektet 

ikke medfører øget sejlads, som potentielt ville kunne have en negativ påvirkning 

på fældeforekomster i det kystnære område. 

 

Natura 2000-område N14 

Natura 2000-område N14, Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, ligger 

ca. 8 km vest for Fjellerup Strand. N14 består af habitatområde H14 og 

fuglebeskyttelsesområderne F2 og F15. Ramsarområde nr. 11 (Dele af Randers og 

Mariager fjorde med tilgrænsende havområde) er tilknyttet N14.  

 

Udpegningsgrundlaget for N14 ses i bilag 3.  

 

De nærmeste marine kortlagte habitatnaturtyper i forhold til projektområdet 

findes i H14 ca. 8-9 km vest for projektområdet, hvor der er kortlagt arealer med 

1110 Sandbanke, 1140 Vadeflade og 1160 Bugt.  

 

Det nærmeste kortlagte potentielle levesteder i forhold til projektområdet findes i 

F15 ca. 10 km vest for projektområdet. Den pågældende lokalitet er kortlagt som 

potentielt levested for arterne dværgterne, havterne, splitterne og klyde, som er på 

udpegningsgrundlaget for F15.  

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at N14 ikke påvirkes af projektet, idet projektet 

ikke indebærer forstyrrelser eller andre typer af påvirkninger, som kan strække sig 

over en afstand på 8-10 km.  

 

Natura 2000-område N47 

Natura 2000-område N47, Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov, ligger 

ca. 8 km sydvest for Fjellerup Strand. N47 består af habitatområde H43.  

 

Udpegningsgrundlaget for N47 ses i bilag 4. 

 

http://www.kyst.dk/
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De nærmeste kortlagte terrestriske habitatnaturtyper i forhold til projektområdet 

findes i H43 ca. 8 km sydvest for projektområdet. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at N47 ikke påvirkes af projektet, idet projektet 

ikke indebærer forstyrrelser eller andre typer af påvirkninger, som kan strække sig 

over en afstand på 8 km. 

 

Samlet Natura-2000 vurdering 

På ovenstående baggrund er det Kystdirektoratets samlede vurdering, at det 

ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan 

påvirke Natura 2000-områderne væsentligt. Det ansøgte vil ikke medføre en 

væsentlig påvirkning af de naturtyper, levesteder og arter, som områderne er 

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

konsekvensvurdering.  

 

Bilag IV-arter 

Norddjurs Kommune har, som forudsat i den af Naturstyrelsen meddelte 

dispensation fra 2015, foretaget en vurdering af, om det ansøgte projekt potentielt 

kan påvirke arter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Markfirben 

Bio-Con har den 27. juli 2021 for Norddjurs Kommune udarbejdet rapporten, 

Påvirkning på Markfirben i forbindelse med et projekt på Fjellerup Strand. Forud 

for afrapporteringen er der udført feltundersøgelser i sommeren 2021, hvor der 

blev kigget efter individer af markfirben samt potentielle markfirben-huller. 

Undersøgelsen blev udført i områderne mellem og i umiddelbar nærhed af de fire 

nedslag samt på en strækning på ca. 1,5 km fra de ydre nedslag. Hele området er 

blevet dækket mindst en gang, mens nogle af lokaliteterne er undersøgt 2-3 gange, 

heriblandt områderne omkring nedslagene. Feltundersøgelserne blev udført 

henholdsvis den 1. juni, 10. juni og 3. juli. Ved undersøgelsen blev der registreret et 

enkelt individ af markfirben. Individet blev fundet ca. 800 meter vest for nedslag 

1. Det fremgår af rapporten, at fundet er gjort for langt væk fra nedslag 1 til at en 

evt. bestand af Markfirben nær fundstedet kan blive påvirket af projektet. Den 

samlede konklusion i rapporten er, ”at projektet ikke har nogen negativ 

påvirkning på Markfirben, da artens økologiske funktionalitet vil være 

upåvirket.” 
 

Øvrige bilag IV-arter 

Norddjurs Kommune har foretaget følgende vurdering i forhold til evt. påvirkning 

af øvrige bilag IV-arter: 

 

”I forhold til forekomsten af andre bilag IV-arter end markfirben, der kan være 

tilknyttet landskabet omkring Fjellerup Strand, så vurderer Norddjurs 

Kommune, at der kun vil være tale om Strandtudse. Strandtudsen lever ofte, men 

ikke udelukkende, kystnært. Den yngler i helt lysåbne, helst periodisk opståede 

vandsamlinger, der ligger i tilknytning til egnede fødesøgningsområder med 

åbne partier med enten ingen eller meget lav vegetation (NOVANA 2015). 

 

http://www.kyst.dk/
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Da der ikke er tale om et sådant landskab inden for projektområdet, ej heller i 

umiddelbar nærhed hertil, så vurderer Naturteamet, at individer af strandtudser 

ikke finder projektområdet, og området Fjellerup Strand som et egnet leve- og 

ynglested.  

 

De registreringer, som Norddjurs Kommune har på arten i nærheden af 

projektområdet, ligger i landskabet omkring Fjellerup By. Artens evne til at 

sprede sig fra et eksisterende ynglevandhul er typisk 200 meter, men kan dog 

have en migrationsafstand på op til 3 km over et liv. Disse maksimale 

migrationsafstande er i landskaber som beskrevet ovenfor. I det aktuelle 

landskab mellem Fjellerup By og Fjellerup Strand er der flere barrierer, der kan 

gøre, at individer af arten enten afholder sig fra at forsøge en migration eller at 

de dør i forsøget. Der er således en relativt meget trafikeret vej (Nordkystvejen), 

der ligger oppe på en dæmning i forhold til det øvrige landskab. Desuden er der 

mange hundrede meter tæt bebygget og meget anvendt sommerhusområde. 

Naturteamet vurderer derfor, at der kun med en meget lille sandsynlighed at 

individer vil kunne finde vej ind i projektområdet, og hvis de når frem, vil der 

ikke være egnede leve- og ynglelokaliteter. 

 

Denne vurdering er lavet på baggrund af kendskab til artens præferencer og 

trusler samt eksisterende registreringer af arten i området.” 

 

Samlet vurdering i forhold til bilag IV-arter 

På baggrund af oplysningerne fra Norddjurs Kommune er det Kystdirektoratets 

vurdering, at projektet kan gennemføres uden at medføre beskadigelse/ 

ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der 

fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  

 

Begrundelse for afgørelsen 

Erhvervsministeriet har den 6. november 2020 truffet afgørelse om, at Norddjurs 

Kommunes ansøgning om fristforlængelse kan imødekommes, jf. planlovens § 5, 

stk. 3, 2. pkt. Idet der er tale om en forlængelse af tilladelsen, gælder de vilkår og 

rammer, som er fastsat i tilladelsen af 9. november 2015, fortsat.  

 

Kommunen skal endvidere i forbindelse med planlægningen være opmærksom på, 

at der efter 2015 er kommet bestemmelser i planloven om forebyggelse af 

oversvømmelse og erosion i kommuneplan og lokalplan, som planlægningen af 

projektet skal være i overensstemmelse med. 
 

På baggrund af Erhvervsministeriets forlængelse af forsøgstilladelsen finder 

Kystdirektoratet, at der ligeledes kan meddeles fornyet dispensation efter 

naturbeskyttelseslovens § 65a, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., jf. § 15 til forsøgsprojektet 

Strandlivet ved Fjellerup Strand. Det er gældende for både tilladelsen efter 

planloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven, at afgørelsen bortfalder, 

hvis projektet ikke er fysisk påbegyndt inden den 9. november 2022.  

 

Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om 

naturbeskyttelse og konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod 

http://www.kyst.dk/
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det ansøgte. Se afsnittet ”Vurdering efter lovgivning om international 

naturbeskyttelse”. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Hans-Erik Cutoi-Toft 

Områdechef, Kystzoneforvaltning 

 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Klagevejledning  

Bilag 2: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N263 

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N14 

Bilag 4: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N47 

 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 

 Norddjurs Kommune, plan@norddjurs.dk  

 Bolig- og Planstyrelsen, jankra@bpst.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs norddjurs@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Østjylland, oestjylland@friluftsraadet.dk  

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs norddjurs@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

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

http://www.kyst.dk/
mailto:plan@norddjurs.dk
mailto:jankra@bpst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:norddjurs@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:oestjylland@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:dof@dof.dk
mailto:norddjurs@dof.dk
mailto:jyllandskredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
http://www.kyst.dk/
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Bilag 1: 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 2: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N263, 

Nordvestlige Kattegat (fra Natura 2000-planen 2022-27) 

 

 

 
 

 

 

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

Fuglebeskyttelsesområde F127 er desuden udpeget til beskyttelse af Rødstrubet 

lom4. 

 

                                                             
4 Høring om ændring af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) 

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/c63b7d44-515c-422e-b84f-

42ff0cbb5fbd/H%C3%B8ringsbrev.pdf 

 

http://www.kyst.dk/
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/c63b7d44-515c-422e-b84f-42ff0cbb5fbd/H%C3%B8ringsbrev.pdf
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/c63b7d44-515c-422e-b84f-42ff0cbb5fbd/H%C3%B8ringsbrev.pdf
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Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N14, Aalborg 

Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (fra Natura 2000-planen 2022-27) 

 

 

 
 

http://www.kyst.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027
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http://www.kyst.dk/
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Bilag 4: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N47, Eldrup 

Skov og søer og moser i Løvenholm Skov (fra Natura 2000-planen 2022-

27) 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

