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Afslag til opstilling af hegning inden for strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

I har den 6. maj 2022 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til 

opstilling af hegning til heste inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen 

matr. nr. 2k, Svenstrup By, Raklev, Vollerup overdrev 125, 4400 Kalundborg, i 

Kalundborg Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til 

det ansøgte.  

 

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

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

I kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejerne af matrikel 2k, Svenstrup By, Raklev, har ansøgt om dispensation til at 

opstille hegning til heste. Matriklen ligger i sin helhed inden for 

strandbeskyttelseslinjen og er beliggende i et sommerhusområde. 

 

Ansøger oplyser:  

 

Vi købt sommerhus Vollerup Overdrev 125, Matrikel 15a, 2k med tilhørende 

strandeng / overdrev og ønsker at lade vores heste afgræsse området mens vi 

benytter sommerhuset. Vi ønsker at opsætte et nedtageligt hegn bestående af 

plastic spyd (ca 150 cm) og 2 rækker el-førende snor/bændel.  

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

http://www.kyst.dk/
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Vi har adgang til en permanent hegnet fold hvor hestene skal overnatte. De 

kommer IKKE til at stå på strandgrund om natten i en rejsefold.  

 

Ansøger oplyser endvidere, at de har søgt og fået dispensation af kommunen efter 

miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8, stk. 3 til hestehold på den ansøgte placering. 

Den er givet på følgende vilkår:  

 

• Der må maksimalt være fire heste på arealet. 

• Afgræsning må ske på tidspunkter i perioden fra 15. april til 1. oktober. 

• Heste må afgræsse arealet midlertidigt i korte perioder, samtidig med 

ejere benytter sommerhuset på Vollerup Overdrev 125, 4400 

Kalundborg. 

• Heste må hvert år afgræsse arealet i én periode á maksimalt fire uger og 

fire forlængede weekender á maksimalt fem dage. 

• Indhegning må foretages på matrikel 2k, Svenstrup By, Raklev inden for 

det med orange markeret område på nedenstående figur 1. 

• Der må indhegnes én fold ad gangen. 

• Fold må maksimalt være på 1000 m². 

• Indhegning skal ske med midlertidigt hegn bestående af tynde hegnspæle 

og ståltråd. 

• Indhegning (samtlige hegnspæle og ståltråd) skal tages ned i perioder, 

hvor fold ikke benyttes. Nedtagning skal ske umiddelbart efter brug af 

fold. 

• Strømførende hegn skal forsynes med skilt herom på hver side af fold. 

• Gødningsklatter skal fjernes fra matriklen umiddelbart efter brug af fold. 

• Der må ikke opføres læskur, gødningsopbevaringsanlæg eller anden 

form for anlæg på matriklen. 

 

Det område hvorpå man ansøger om dispensation til at opstille hegning kan ses på 

figur 1.  

 

Den ansøgte placering ligger i et område med § 3 strandeng og overdrev. Som 

nævnt ovenfor har kommunen, der er myndighed for § 3-beskyttet natur, i den 

forbindelse givet dispensation til placering af hegningen på den ansøgte placering.  

http://www.kyst.dk/
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Fig. 1. Billede taget fra kommunens dispensation til opsætning af hegning. Det 

orange område markerer området hvor hegningen må opsættes. Hele matriklen 

ligger inden for strandbeskyttelseslinjen.  

 

Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen 

vurderer Kystdirektoratet, 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. 154, Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, 

Diesebjerg og Bollinge Bakke) ligger ca. 250 m mod nord. Natura 2000-området 

omfatter habitatområde nr. 135 og fuglebeskyttelsesområde nr. 94.  

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3. 

 

Idet der meddeles afslag på ansøgningen har Kystdirektoratet ikke foretaget en 

nærmere vurdering af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre 

planer og projekter vil kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt. 

 

Bilag IV-arter 

Kystdirektoratet har i den konkrete sag, hvor der meddeles afslag, ikke foretaget 

en vurdering af, om det ansøgte kan medføre beskadigelse/ødelæggelse af 

http://www.kyst.dk/
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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 er forbud mod hegning inden for strandbeskyttelseslinjen, med mindre der er 

tale om sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme. Den ansøgte hegning kræver 

derfor dispensation, og vil blive behandlet efter Naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 

1, hvorefter der kun kan meddeles dispensation i særlige tilfælde.  

 

Kystdirektoratet bemærker, at heste der afgræsser et område med § 3 overdrev og 

strandeng som udgangspunkt kan medføre en grad af naturpleje. Kystdirektoratet 

meddeler almindeligvis dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 

naturplejetiltag, hvis det har et klart naturforbedrende formål og der i øvrigt ikke 

er andre forhold, der taler væsentligt i mod.  

 

Kystdirektoratet finder imidlertid ikke, at hegning af heste og deraf følgende 

afgræsning i så tidsbegrænset en periode, som det er tilfældet i den konkrete sag, 

kan anses som decideret naturpleje.  

 

Kystdirektoratet finder derimod, at den primære begrundelse for ansøgningen om 

dispensation er, at ejerne af matriklen gerne vil kunne medtage deres heste, når de 

er i sommerhus.  

 

Kystdirektoratet vurderer ikke, at et ønske om at medtage sine heste i sommerhus 

kan betegnes som et særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation til den 

ansøgte hegning. I vurderingen er der lagt vægt på, at hegnet primært opstilles af 

hensyn til egne rekreative interesser og ikke er et led i organiseret naturpleje. Det 

er desuden indgået i vurderingen, at en dispensation vil kunne få uønsket 

præcedens for andre lignende sager om opsætning af hegn, dvs. at andre 

grundejere vil kunne få en forventning om at kunne opnå dispensation til lignende 

hegning.  

 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund afslag til opstilling af hegning.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Louise Marie Frandsen 

   

loufr@kyst.dk 

 

http://www.kyst.dk/
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Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Kalundborg Kommune, kalundborg@kalundborg.dk       

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg, kalundborg@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk 

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Kalundborg, kalundborg@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. 
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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: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 154, Sejerø 

Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke 

 

 

 
(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

