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Dispensation til indhegning, klaplåger og skiltning inden for 

strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

Du har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at etablere 

indhegning, klaplåger og skilte inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen 

matr. nr. 3e og 44, begge Højerup By, Højerup, Stevns Kommune. 

 

Du har desuden også søgt om dispensation til læskur til dyrene. Læskuret er dog 

omfattet af undtagelsesbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens §15a, stk. 1, nr. 10, 

hvorfor det ikke er nødvendigt at opnå dispensation til læskuret. 

 

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 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 

http://www.kyst.dk/
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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 

Der søges om dispensation til etablering af fast indhegning til afgræsning uden 

tilskudsfodring primært om efteråret af overdrevsarealet på ovennævnte matrikler. 

Se også figuren neden for. Formålet er at sikre og gerne øge biodiversiteten og 

fremme den naturlige overdrevsflora i området, der ifølge ansøger vil springe i 

skov uden pleje. En stor del af arealet, som ønskes hegnet, er §3 beskyttet 

(overdrev), og en del af det indgår i den nye fredning af Stevns Klint. Der ønskes 

opsætning af skiltning, der forklarer naturplejen med græsning som vigtig for 

fremmelse af biodiversiteten her, hvor effekterne af den 5. masseuddøen ifølge 

ansøger ses i lagene i Stevns Klint. 

 

Målet for afgræsning er ifølge ansøger at fremme næringsfattighed samt sikre lys 

til de hjemmehørende urter. Projektet er et forsøgsprojekt for plejen på arealet, og 

naturplejen tilses og kan tilpasses løbende eksempelvis med forsøg på afbrænding i 

det tidlige forår, nedskæring af begyndende skov mv. Kystdirektoratet bemærker, 

at afbrænding og nedskæring af beplantning er ikke tilstandsændringer efter 

naturbeskyttelseslovens §15, og kan derfor ske uden dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen. 

 

Området, der ønskes indhegnet 

http://www.kyst.dk/
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På figuren ovenfor ses det område, der ønskes indhegnet. Blå linje markerer 
hegnet, og markørerne er låger. Nr. 1 er en større låge for fx dyretransport og en 
klaplåge til publikum ved siden af denne. Nr. 2 og 3 er udelukkende klaplåger for 
publikum. Der er ikke hegn mod kysten, og dyrene vil dermed have adgang til at 
græsse helt ud til klintekanten.  
 
Formålet med projektet er ifølge ansøger at sikre tilstrækkelig og god naturpleje på 
arealet for at: 

1. Understøtte og fremme den mangfoldige flora på området 
2. Holde træbevoksningen nede 
3. Afsøge hvad der er den bedste pleje på området 
4. Formidle fortællingen om den pressede biodiversitet, og hvordan vi kan 

tage hånd om den til de mange besøgende ved Stevns Klint 
5. bekæmpe invasive arter 

 
Der foretages en årlig bioblitz i de første 2-3 år på området enten ved 
medfinansiering fra Stevns Kommune eller egenfinansieret af Selskabet 
Højeruplund. Og Stevns Kommune (som plejemyndighed for det fredede område) 
samt biolog Jan Pedersen, der har rådgivet ved udarbejdelse af plejeplan for 
Højeruplund, vil være med til at observere græsningens påvirkning af 
naturtilstanden. 

  

Hegnet, der opsættes, bliver omtrent 1 meter højt, med store masker og træpæle, 

så vilde dyr kan passere. Fx er der hugorme, harer og formentlig markfirben på 

arealet. 

 

Området er allerede offentligt tilgængeligt og vil vedblive at være det – også når 

området afgræsses. 

 

Stevns Kommune er samarbejdspartner og støtter ifølge ansøger op om projektet, 

bl.a. fordi det spiller ind i det samlede ”Stevns skaber liv”, som er et samarbejde 

mellem Stevns Kommune og Partnerprogrammet for Stevns Klint om at styrke 

biodiversiteten i hele kommunen. Ansøger skriver desuden om kommunens rolle i 

projektet: 

 

Stevns kommune og herunder Stevns Naturcenter bidrager med faglig 

sparring og rådgivning, formidlingstiltag fx skiltning og øvrig 

fremhævelse af området samt brug af området til at formidle biodiversitet 

til børn. Desuden har Stevns Kommune som myndighed ansvar for, at der 

findes plejeplaner for området, der indgår i fredningen for Stevns Klint og 

arbejder med dette i samarbejde med lodsejer, Selskabet Højeruplund. 

Stevns Kommune undersøger dertil naturen løbende i hele området 

omkring Højeruplund for at sikre naturhensyn ifbm. udviklingsplaner for 

området. 

 

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. 

 
  

http://www.kyst.dk/
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Natura 2000 

Det nærmeste Natura 2000-område, nr. 206 Stevns Rev, grænser på til 

projektområdet. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 206. Det 

nærmeste fuglebeskyttelsesområde er nr. 89 og ligger ca. 18 km mod sydvest som 

en del af Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og 

Grønsund. Natura 2000-området omfatter desuden fuglebeskyttelsesområde 84, 

der ligger længere væk. 

 

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 at projektet har et naturforbedrende sigte, 

og at det sker på land, hvor det nærliggende habitatområde er et marint område. 

Kystdirektoratet lægger desuden vægt på afstanden til fuglebeskyttelsesområdet. 

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 kan være et potentielt levested for bilag IV-arter. 

Kystdirektoratet lægger vægt på, at projektet har til et naturforbedrende formål, og 

således kan være med til at forbedre forholdene for plantearter og for 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.  

 

Det fremgår af lovbemærkningerne til en ændring af naturbeskyttelsesloven i 1994 

- "kystloven" - at det vil være muligt at opnå dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen til at etablere mindre foranstaltninger til støtte for 

friluftslivet og dermed til fremme af turismen. Mindre foranstaltninger er f.eks. 

toiletbygninger, informationstavler og skilte samt andre beskedne 

opholdsfaciliteter. Det er en forudsætning for at opnå dispensation, at anlægget 

placeres og udføres under hensyntagen til den omgivende natur. 

 

Kystdirektoratet vurderer, at skiltene og klaplågerne er omfattet af bestemmelsen, 

idet disse formidler naturen i området. Hegningen gør det muligt at afgræsse 

området til gavn for biodiversiteten, hvilket er medvirkende til at skabe bedre 

natur – også til glæde for de besøgende i området. Kystdirektoratet lægger vægt 

på, at der er udarbejdet plejeplan i samarbejde med Stevns Kommune. 

 

Kystdirektoratet vurderer, at der tale om beskedne anlæg, som ikke vil påvirke 

oplevelsen af kystlandskabet nævneværdigt elle ændre ved den overordnede 

oplevelse af et åbent kystområde uden høj bevoksning eller anlæg af betydning. 

Projektet kan tværtimod medvirke til at naturtilstanden i området opretholdes.  

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 vurderer samlet, at der er tale om et særligt tilfælde, og meddeleer 

på denne baggrund dispensation til projektet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Kangas Christensen 

makch@kyst.dk 

  

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Stevns Kommune, stevns@stevns.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Stevns, stevns@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Østsjælland oestsjaelland@friluftsraadet.dk 

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Stevns, stevns@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@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:stevns@stevns.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/
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Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne 

 

 

 

(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

