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Struer Kommune  

David Bækby Houborg 

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 22/01816-16 

Ref. Louise Marie Frandsen 

17-10-2022 

 

Dispensation til etablering af paddevandhul inden for 

strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

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

etablering af et paddevandhul inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen 

matr. nr. 34a, Jegindø By, Jegindø, Fjordglimt 15, 7790 Thyholm, i Struer 

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. 

 

Vilkår for dispensation 

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

 

 Vandhullet skal anlægges, så det passer naturligt ind i det omgivende 

landskab. 

 Vandhullet skal udgraves med jævnt skrånende bredder med en hældning 

ikke stejlere end 1:5. 

 Der må ikke anlægges jordvolde eller øer, og vandhullet må ikke være 

dybere end 1,5 meter. 

 Det opgravede materiale skal fordeles jævnt ud over det omgivende terræn 

i et lag på maksimalt 30 cm eller fjernes. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 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 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Struer kommune ansøger på vegne af ejerne af matrikel 34a, Jegindø By, Jegindø, 

om dispensation til etablering af et paddevandhul. Matriklen er noteret som 

landbrug, og den ansøgte placering er på en del af marken, hvor der ofte står vand. 

Den ansøgte placering ligger inden for strandbeskyttelseslinjen.  

 

Et oversigtskort over området, strandbeskyttelseslinjen og den ansøgte placering 

kan ses på figur 1.  

 

 
Fig. 1. Ortofoto 2021. De sorte streger markerer de vejledende matrikelskel. De 

gule prikker markerer strandbeskyttelseslinjen. Den røde prik markerer den 

ansøgte placering af paddevandhullet.  

 

 

Ansøger oplyser: 

 

Struer kommune har givet lodsejere mulighed for at søge penge til etablering af 

paddehuller. Kravet til de ønskede paddehuller er, at de ligger nær andre 

http://www.kyst.dk/
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paddehuller eller nær/indenfor Grønt Danmarkskort. Dette kan give en mulighed 

for, at naturen kan sprede sig og padderne vil få mulighed for nye områder.  

 

Udformning af vandhullet:  

 Vandhullet vil være ca. 250 m2.  

 Vandhullet bliver maks. 2 meter dyb og brinkerne vil have en hældning 

på maksimalt 1:5 (20 cm per meter). 

 Vandhullet vil ikke få afløb eller tilløb.  

 Den overskydende jord ønskes spredt ud på marken, med en maks. 

Terrænregulering på 20 cm. 

 Der vil ikke blive udsat ænder, fisk eller andre dyr. 

 Der må ikke fodres i søen eller beplantes/sås træer og buske på sydsiden 

af vandhullet. 

 Vandhullet bliver permanent henlagt til natur. 

 Der sikres en 10 meter bufferzone omkring vandhullet, hvor der ikke 

dyrkes eller indgår omlægning. 

 

Formålet med etablering af vandhullet: 

På marken, hvor vandhullet ønskes placeret, er et område som ofte er meget 

fugtigt og hvor der jævnligt står vand. Marken er derfor ikke optimalt til 

dyrkning og bliver derfor brugt til høslæt.  

Formålet med etableringen af et nyt vandhul er at sikre flere levesteder til 

padder. I dette tilfælde med hovedfokus på stor vandsalamander, som fremgår af 

EU’s Habitatdirektiv bilag IV. Stor vandsalamander er registreret mindre end 2 

km væk. Videre er nabomatriklen mod vest udpeget til potentiel natur, og 

projektet vil kunne være med til at udvide området.  

Omkring vandhullet vil der blive etaleret en bufferzone på 10 meter, som sikrer, 

at padderne også har omgivelser på land, de kan bruge som rasteområde. Stor 

vandsalamander foretrækker rasteområder der ligger tæt på vandhuller. Da 

området er fugtigt, vil området omkring hurtigere kunne udvikle sig til et 

optimalt rasteområde for stor vandsalamander.  

Stor vandsalamander er en af de arter som har gavn af at kunne indvandre til 

nye etablerede vandhuller, da der er lysadgang til vandspejlet og vandet er 

mindst næringspåvirket i forhold til opblomstring i vandhullet. Bufferzonen vil 

være med til at mindske tilførslen af næringsstoffer til vandhullet, da der 

indenfor bufferzonen ikke må gødskes, pløjes eller ske anden form for 

omlægning.  

 

Ansøger har gennem mailkorrespondance oplyst følgende: 

 

(…) søen er omfattet af en større plan for at fremme udryddelsestruet og sjældne 

arter – nemlig vores padder (…) Bilag IV arten Stor vandsalamander og 

Spidssnudet frø. Søens placering er også optimal for at have den bedste 

naturmæssige funktion, idet der både er andre søer i nærheden og god terrestrisk 

natur i området. 

 

Spidssnudet frø er på ingen måder almindelig i det vestjyske og ved at oprette 

vandhuller i området, vil man kunne give den bedre levevilkår.  

 

http://www.kyst.dk/
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Vi mener søen/vandhullet er omfattet af en større plan for at gøre en indsats 

mod truet og beskyttet padder. 

Det ses i Struer Kommunes Teknisk, Miljø og Klimaudvalgs behandling den 5. 

maj 2021, hvor administrationens forslag om at oprette en kommunal 

tilskudsordning til at etablere paddevandhuller blev politisk godkendt. 

Der er sat hårde krav til udformning og drift af søerne/vandhullerne til den der 

har søgt puljen, så paddevandhuller for den størst mulige funktion. Det er bl.a. 

med maksimal hældning, bufferzone, permanent beskyttelse og der ikke må 

udsættes dyr eller tilskudsfordres omkring søen.  

Der er flere der har søgt puljen, og der har efterfølgende været efterspørgsel på 

om den bliver slået op igen – det har den ikke været i 2022, men vi så det gerne 

ske i 2023.  

Hos de borgere der har søgt puljen, er vi gået nærmere i dialog om placering, så 

søen for de bedste forudsætninger for at udvikle et rigt dyre- og planteliv.  

 

Administrationen har ikke selv på forhånd udvalgt de absolut bedste lokaliteter i 

Kommunen for paddevandhuller, da disse arealer er privatejede. Vi kan derfor 

ikke udelukke, at der findes bedre alternativer uden for strandbeskyttelseslinjen. 

Vi ser dog ikke disse som realistiske muligheder, da der ikke har været et ønske 

fra de respektive lodsejere om at få et padde-venligt vandhul. 

Vi vurderer derfor ikke der er andre rimelige alternativer uden for 

strandbeskyttelseslinjen.  

 

Jeg vil igen påpege, at den tiltænkte placering for netop dette vandhul, faktisk er 

så tæt på optimal som mulig, da arealet ikke er intensivt dyrket og da det ligger 

tæt på eksisterende terrestrisk og våd natur, men ikke selv gør skade på 

eksisterende natur.  

Søen vil derfor have en klart naturforbedrende funktion for at fremme sjældne og 

særligt beskyttede arter og være en del af et større projekt for at skabe en forskel 

for padder i Struer Kommune samt have optimale forhold – både med placering 

og udformning – til at opnå dette. 

 

Kystdirektoratet kunne ud fra ortofoto konstatere, at der i området allerede er en 

del vandhuller, og spurgte derfor ind til om disse ikke var potentielle levesteder, 

eller om de var for kystnære og derfor havde for højt et saltindhold.  

Ansøger svarede følgende:  

 

Der er helt sikkert salinitetsmæssigt forhold, som gør de helt kystnære vandhuller 

ikke egner sig som ynglevandhuller for padder. Spidssnudet frø og stor 

vandsalamander kan ikke yngle i saltvand mens strandtudse foretrækker 

saltindhold under 5 promille for ynglesucces.  

 

I håndbogen om dyrearter på bilag IV listen står der om spidssnudet frø, at 

velfungerende bestande, kan kolonisere nye vandhuller i dokumenteret afstand 

på 1000 meter. I 1 km afstand til det ansøgte vandhul findes maksimalt 6 andre 

vandhuller, hvor det vurderes at salinitetsindholdet er lavt nok til at spidssnudet 

frø kan yngle. Flere af disse er dog stærkt næringsbelastet, for store eller for 

kulturpåvirket til at kunne være gode levesteder for spidssnudet frø. Vi kender 

som sagt til spidssnudet frø på Jegindø, så vi forventer der er eller har været 

http://www.kyst.dk/
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spidssnudet frø i en eller flere af disse vandhuller, men med levestedernes kvalitet 

taget i betragtning, er det tvivlsomt at der er en langtidssikret bestand i området. 

Derfor vil dette vandhul, optimalt for padder som spidssnudet frø, formentligt 

gøre en forskel på den lange bane. 

 

Den ansøgte placering af paddevandhullet kan ses på figur 2.  

 

 
Fig. 2. Tilsendt fra ansøger. Det blå område illustrerer den ansøgte placering af 

paddevandhullet. De røde streger angiver de vejledende matrikelskel.   

 

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. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø) ligger ca. 120 m mod syd. Natura 2000-området omfatter 

habitatområde nr. 28 og fuglebeskyttelsesområde nr. 27.  

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3. 

 

De nærmeste kortlagte habitatnaturtype er strandeng (1330), strandvold med  

flerårige (1220) og surt overdrev (6230), der ligger hhv. ca. 175, 250 og 400 m mod 

syd fra den ansøgte placering.  

http://www.kyst.dk/
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De nærmeste kortlagte levesteder er for klyde, damflagermus og odder, der ligger 

hhv. ca. 450 m vest, 1,2 m nord og 1,5 m syd for den ansøgte placering.   

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 

med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området negativt. Det 

ansøgte har derimod bl.a. til formål at fremme levevilkårene for en af arterne der 

indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området (Stor vandsalamander). 

Det ansøgte indebærer efter Kystdirektoratets vurdering ikke forstyrrelser eller 

andre påvirkninger med en rækkevidde, der kan medføre en væsentlig negativ 

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 er et potentielt levested for bilag IV-arter.  

 

Der er registreret observationer af strandtudse hhv. ca. 1,4 og 2 km mod nord fra 

den ansøgte placering i 2013 og 2019 af Miljøstyrelsen i forbindelse med 

NOVANA. 

 

Der er registreret observation af spidssnudet frø ca. 2 km mod syd fra den ansøgte 

placering i 2013 af Miljøstyrelsen i forbindelse med NOVANA.  

 

Der er kortlagt potentielle levesteder for stor vandsalamander ca. 1,8 km syd for 

den ansøgte placering. På nabomatriklen vest for den ansøgte placering er der § 3-

beskyttet naturtyper (sø og mose), der begge er potentielle levesteder for de 

nævnte paddearter.  

 

Kystdirektoratet vurderer ikke, at det ansøgte vil have en negativ påvirkning på 

ovenstående arter. Der er i vurderingen lagt vægt på, at vandhullet ønskes 

etableret som led i et naturprojekt, hvis formål netop er at skabe flere levesteder og 

derved forbedre levevilkårene for padderne i området.  

 

Der er registreret observationer af brunflagermus, damflagermus, sydflagermus, 

skimmelflagermus, vandflagermus og troldflagermus ca. 1,3 km mod nord og 2,2 

km mod syd fra den ansøgte placering i 2021 af Struer kommune, i forbindelse 

med kommunal besigtigelse. Kystdirektoratet vurderer ikke, at det ansøgte vil have 

en negativ påvirkning på de flagermus der måtte være i området. Der er i 

vurderingen lagt vægt på, at der ikke fældes træer eller fjernes bygninger i 

forbindelse med etableringen af vandhullet.  

 

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.  

http://www.kyst.dk/
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Selv om anlæg af kunstige søer og damme kan fremme det naturlige dyre- og 

planteliv, er hovedreglen, at der ikke dispenseres til et sådant anlæg, medmindre 

det har grundlag i en mere omfattende plan for naturforbedring til fremme af 

udryddelsestruede eller sjældne arter i det pågældende område. 

 

Efter Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis kan der, på baggrund af en konkret 

vurdering, meddeles dispensation til etablering af mindre vandhuller inden for 

strandbeskyttelseslinjen på arealer, hvor der tidligere naturligt har været 

søer/vandhuller og/eller hvor den naturforbedrende funktion synes ret klar. 

 

Kystdirektoratet bemærker, at det ikke fremgår af noget tilgængeligt foto- eller 

kortmateriale, at der tidligere skulle have været et vandhul på den ansøgte 

placering. Ansøger har dog oplyst, at marken på den ansøgte placering ofte er 

meget fugtig, og at der jævnligt står vand.  

 

Kystdirektoratet vurderer ud fra ansøgningsmaterialet, at det ansøgte 

paddevandhul indgår som del af en mere omfattende plan for naturforbedring. Der 

er i vurderingen lagt vægt på, at paddevandhullet vil kunne indgå i en 

spredningskorridor med 6 andre vandhuller, der alle ligger inden for 1 km af den 

ansøgte placering. Der er yderligere lagt vægt på, at det ansøgte paddevandhul vil 

være et mere optimalt levested end de eksisterende vandhuller, og at det derfor vil 

være med til at forbedre levevilkårene for padderne i området.  

 

Kystdirektoratet vurderer, at det ansøgte paddevandhul vil have en klar 

naturforbedrende funktion for padder i området, og at der ikke er landskabelige 

forhold, som taler afgørende imod at etablere vandhullet. Det er indgået i 

vurderingen, at der findes flere vandhuller langs kysten, hvorfor det ansøgte 

paddevandhul ikke vil fremstå som fremmed for området.  

 

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”. 

 

Efter en samlet vurdering og på ovenstående grundlag meddeler Kystdirektoratet 

dispensation til etablering af paddevandhul. 

Dispensationen er meddelt på vilkår om paddevandhullets udformning. 

 

 

 

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: 

 Struer Kommune, struer@struer.dk / teknisk@struer.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Struer, struer@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds LimfjordSyd limfjordsyd@friluftsraadet.dk 

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Struer, struer@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.  
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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. 1392 af 4. oktober 2022 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. 28, Agger 

Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø 

 

 

 

 
(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

