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Ringkøbing-Skjern Kommune, Miljø- og Natur  

Michael Steen Vejrup 

Kærgårdsvej 8 

6950 Ringkøbing 

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 22/12923-12 

Ref. Martin Cenholt 

Kjeldgaard 

18-10-2022 

 

Dispensation til etablering af cykelsti inden for 

strandbeskyttelseslinjen langs Sønder Klitvej i Ringkøbing-Skjern 

Kommune 

 

Ansøgning 

På vegne af Ringkøbing-Skjern Kommune har du den 14. februar 2022 søgt om 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til etablering af en 2½ m bred 10 

km lang cykelsti langs Sønder Klitvej fra området umiddelbart syd for Hegnet til 

lige syd for Sønder Haurvig inden for strandbeskyttelseslinjen i Ringkøbing-Skjern 

Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. q, jf. § 

15, til den ansøgte cykelsti.  

 

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. Du 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. 

 

Du 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. 

 

Du kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse. 

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

Kystdirektoratet modtog den 14. februar 2022 en ansøgning om dispensation til at 

etablere cykelsti på en omtrent 10 km lang strækning langs Sønder Klitvej i 

området fra lige syd for Hegnet til lige syd for Sønder Haurvig, se bilag 3 for kort. 

Cykelstien etableres delvist indenfor strandbeskyttelseslinjen umiddelbart vest for 

den eksisterende vej. Cykelstien er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen på 

omtrent 5.2 km af strækningen. 

 

Af ansøgningen fremgår, at cykelstien etableres som en 2,5 meter bred asfalteret 

cykelsti. For at cykelstien påvirker naturen og landskabet mindst muligt, lægges 

den lige op ad Sønder Klitvej.  

 

Nedenstående figur 1 viser cykelstiens tværsnitsprofil, med bredden af stien og 

skråningerne. Bredden på grøften er varierende mellem 1.5-2m. 

 

På tegningen er der to scenarier.  

1: er, hvor der er afstand på ca. 4-5m mellem cykelstien og vejen, og en grøft ind 

imellem.  

2: er, hvor cykelstien ligger ca.1,5m væk fra vejen, i dette tilfælde er der ingen 

grøft, men en nedløbsbrønd. Det er disse to som bruges. Dog er der et sted, hvor 

der også skal etableres en støttemur ved en klit.  

Figur 1, skitse af stien med rabat og grøft, mv. fra ansøgningen 

http://www.kyst.dk/
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Af ansøgningen fremgår videre, at kommunen agter at foretage jordkøb til 

etableringen henover vinteren 2022/23, til etableringen af stien. Inden jordkøb 

gennemføres, finder kommunen at det er mest hensigtsmæssigt, at de nødvendige 

myndighedsgodkendelser er indhentet. 

  

Cykelstien placeres på nedenstående matr. nre., angivet i forbindelse med 

ansøgningen. 

 

Matrikel numre tilhørende ejerlavet Søgård Hgd., Holmsland Klit 

163cc 168kt 156sl 156o 156aøl 157da 156a 

168kp 168bv 156t 156ds 157e 156vf 156df 

168a 168kk 156rv 156aøæ 157a 156vg 156cx 

168cr 168bx 156aøz 156baa 157l 156ars 156bc 

168dr 168go 156aøz 156agt 157dø 156arx 156afi 

168gi 168kz 156aøh 156agu 157b 156ary 156afh 

168hv 168gn 156ql 156agv 157o 156bcy 156afg 

168cx 168ev 156øn 156agx 157h 156afb 156aff 

168af 168eu 156øo 156agy 157df 156xh 156afe 

168cv 168et 156aad 156arl 157de 156bm 156aq 

168ak 168e 156baf 156bcm 157dd 156g 156av 

168by 168k 156baf 156aøi 157dc 156bø 156ao 

168ks 168cq 156l 156s 157db   
 

Kommunens dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 er endvidere givet på 

følgende vilkår: 

 

Dispensationen og tilladelsen gives på vilkår af: 

 At projektområdets udstrækning minimeres ved, at der ikke anlægges arbejdsveje eller 
p-pladser uden for de eksisterende sti- og parkeringsområder.  

 At etableringen af cykelstianlægget skal ske i overensstemmelse med det fremsendte 
materiale, - herunder tværprofil og beliggenhed, således at etableringen sker i udkanten 
af det beskyttede naturareal, der er udpeget som hede, eng og mose.   

 At der ved etablering af cykelsti opgraves og deponeres toptørv. Ved udvidelse af 
skråningsanlæg reetableres arbejdsområdet, så mindst samme naturkvalitet indfinder 
sig, som inden arbejdet begyndte. Eksisterende toptørv vil blive lagt ud på skråningen og 
der vil kun blive plantet sand-hjælme efter behov. 

 At der ved udvidelse og opbygning af skråningsanlæg benyttes sand, grus eller 
mineraljord uden større næringsværdi. Derved sikres det omkringliggende 
plantesamfund optimale forhold til at indvandre på skråningerne og 
konkurrenceforholdet imellem arterne bevares. 

 At Anlægsfasen vil foregå uden for markfirbens æglægnings- og overvintringsperiode 
(fra maj til juli samt oktober til midt marts).  

 At der ikke må ske indgreb i de beskyttede arealer udover selve anlægget af cykelsti og 
grøft.  

 At der ikke udlægges midlertidigt arbejdsareal, depotareal eller lignende i §3-område. 
 At overskydende afgravet materiale og ryddet vedmateriale skal fjernes og deponeres 

uden for de §3-beskyttede arealer. 
 At der ikke tilføres sand eller jord udefra, men at grøften så vidt muligt etableres i de 

eksisterende jordlag, så plantearterne, der er karakteristiske for hede igen etableres 
langs cykelstien.  

 At eventuelle afvigelser aftales med kommunen.   

http://www.kyst.dk/
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 At Ringkøbing-Skjern Kommune, Land og Vand får besked, når arbejdet er færdigt.  

 

Disse vilkår er stillet for at påvirke de biologiske værdier mindst muligt i området ved af 

foretage afværgeforanstaltninger under etableringsfasen. 

 

Kystdirektoratet har bedt kommunen oplyse, om projektet er screenet efter 

miljøvurderingsloven, og bedt om en kopi af en eventuel screeningsafgørelse. 

Kommunen har oplyst Kystdirektoratet, at der ikke er foretaget screening, da der 

er tale om en mindre udvidelse af et eksisterende vejanlæg, og ikke nyanlæg. 

 

Kommunen har den 21. februar 2022 meddelt dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 til anlægget, og Fredningsnævnet for Midtjylland, 

vestlig del, har den 20. juni 2022 meddelt dispensation fra de tre fredninger på 

strækningen, henholdsvis Værnengene, Bjergeborg og Holmsland Klit. 

 

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. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune har i forbindelse med dispensationen fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 foretaget en vurdering i forhold til den internationalt 

beskyttede natur. Kystdirektoratet har gennemgået vurderingen og de stillede 

vilkår, og er overordnet enig i kommunens vurdering og konklusioner. Da 

kommunen har stillet vilkår af hensyn til den internationalt beskyttede natur, 

finder Kystdirektoratet at det ikke er nødvendigt at stille tilsvarende vilkår i 

forhold til strandbeskyttelsen. 

 

Natura 2000 

820 meter af cykelstrækningen ligger inden for Natura2000- område nr. 68, 

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Den øvrige del af cykelstien løber langs 

med Sønder Klitvej og grænsen af Natura 2000-området løber på modsatte side af 

Sønder Klitvej. 

 

Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 62 og fuglebeskyttelsesområde 

nr. 43. I fuglebeskyttelsesområdet indgår Ramsarområde nr. 2. 

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 4. 

 

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 cykelstien etableres i umiddelbar 

tilknytning til den eksisterende offentlige vej. Der henvises i øvrigt til kommunens 

redegørelse i dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3, som Kystdirektoratet 

jf. ovenstående er enig i. 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.  
  

http://www.kyst.dk/
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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. Der 

henvises i øvrigt til kommunens redegørelse i dispensationen fra 

naturbeskyttelseslovens § 3, som Kystdirektoratet jf. ovenstående er enig i. 

 

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. Da det af ansøgningen fremgår, at 

ansøger agter at opkøbe jord til etableringen, har Kystdirektoratet behandlet sagen 

uden at anmode om lodsejeraccept. 

 

Etableringen af cykelsti langs en større og væsentligt trafikeret offentlig vej, må 

efter Kystdirektoratets vurdering, anses for en et væsentligt samfundsmæssig 

nødvendigt anlæg.  

 

Cykelstien etableres i umiddelbar tilknytning til et eksisterende vejanlæg, hvilket 

er medvirkende til at mindske den kystlandskabelige påvirkning af cykelstien, da 

den ikke etableres på en i øvrigt uberørt kyststrækning. Det bemærkes, at 

Holmsland er karakteriseret ved at være en relativt smal tange, beliggende i 

mellem klitfredningen langs vestkysten til den ene side, og strandbeskyttelsen 

langs Ringkøbing Fjord på den anden side. 

 

Efter en samlet vurdering af stiens beliggenhed, formål og nødvendighed samt det 

samfundsmæssige hensyn, cykelstien skal varetage, meddeler Kystdirektoratet 

dispensation til etableringen. 

 

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 etablering af cykelsti, 

som ansøgt.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Martin Cenholt Kjeldgaard 

Specialkonsulent   

mackj@kyst.dk 
  

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

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Tegningsmateriale fra ansøgning 

Bilag 4: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Ringkøbing-Skjern Kommune, Land.by.kultur@rksk.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Ringkøbing-Skjern, ringkoebing-
skjern@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Midtvestjylland, midtvestjylland@friluftsraadet.dk  

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Ringkøbing-Skjern ringkoebing-
skjern@dof.dk   

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del, 
midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk  

 

Land.by.kultur@rksk.dk; dn@dn.dk; ringkoebing-skjern@dn.dk; 

fr@friluftsraadet.dk;  midtvestjylland@friluftsraadet.dk;  natur@dof.dk; 

dof@dof.dk; ringkoebing-skjern@dof.dk; jyllandskredsen@botaniskforening.dk; 

miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; midtjyllandvest@fredningsnaevn.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: Kortbilag  

 
Cykelstiens beliggenhed, oversigt. Stien er vist med grøn streg 

 
Den nordlige del af stien mellem Bjerregård og Sønder Haurvig. Sti vist med 

grøn streg, strandbeskyttelse med orange prikker og klitfredning med orange 

plantesignatur 

 

http://www.kyst.dk/
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Den sydlige del af stien omkring Bjerregård og Hegnet. Sti vist med grøn streg, 

strandbeskyttelse med orange prikker og klitfredning med orange plantesignatur 
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Bilag 4: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 68, 
Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen 

 

 

 (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

