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Kalundborg Kommune  

Holbækvej 141 B 

4400 Kalundborg 

 

Kopi sendt til Bent Cramer, skel.dk,  

repræsentant for Kalundborg Kommune 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/17820-4 

Ref. Lea Bank Stigsen 

01-12-2022 

 

 

Afslag til udstykning, servicebygning og tilplantning med bærbuske 

inden for strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

Skel.dk har den 29. november 2021 på vegne af Kalundborg Kommune ansøgt om 

ændring af strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2z Sejerby By, 

Sejerø, Mastrupvej 18, 4592 Sejerø, i Kalundborg Kommune. 

Subsidiært er der ansøgt om dispensation til udstykning, tilplantning med 

bærbuske og opførelse af servicebygning inden for strandbeskyttelseslinjen. 

 

Kystdirektoratet har i afgørelsen j.nr. 21/17820-3 af dags dato meddelt afslag på 

ansøgningen om ændring af strandbeskyttelseslinjen. På denne baggrund 

behandler Kystdirektoratet dispensationsansøgningen i nærværende afgørelse.  

  

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens1 § 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. 

 

 

 

 

 

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

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

Ejendommen matrikel 2z Sejerby By, Sejerø er beliggende i udkanten af Sejerby i 

landzone grænsende op til byzone. Ejendommen er på 19.300 m2, hvoraf 16.728 

m2 i dag er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. 

 

En større del af matriklen har været omfattet af den oprindelige 100 meter 

strandbeskyttelseslinje, som blev indført i 1937. I forbindelse med udvidelsen og 

revisionen af strandbeskyttelseslinjen, som for det daværende Vestsjællands Amt 

trådte i kraft den 1. april 2001, blev matriklen i sin helhed omfattet af 

strandbeskyttelseslinjen med undtagelse af feltet omkring den daværende 

bebyggelse (se figur 1). 

 

 
Figur 1. Kortudsnit. Den røde prik markerer matrikel 2z Sejerby By, Sejerø. Den orange prikkede 

signatur viser de strandbeskyttede arealer (umatrikulerede arealer ud til kysten er i udgangspunktet 

også omfattet af strandbeskyttelseslinjen). Den orange streg markerer den tidligere gældende 100 

meter strandbeskyttelseslinje. De sorte streger markerer de vejledende matrikelskel.  

 

Matriklen er omfattet af lokalplanen 4.2 (for et plejehjem i Sejerby). Lokalplanen 

blev endelig vedtaget den 13. maj 1981. Lokalplanen udlægger matriklens areal 

inden for den oprindelige 100 meter strandbeskyttelseslinje til et friareal, mens 

den øvrige del af matriklen udlægges som byggefelt til plejehjemmet. 

I BBR er er matriklen noteret som anden kommunal ejendom.  

 

Ansøgningen 

Det fremgår af ansøgningen, at Kalundborg Kommune ”i anledningen af en 

beslutning om at afhænde ’overflødige’ arealer, der forpagtes ud og ikke tænkes 

at indgå i byudviklingen” har solgt en del (ca. 9700 m2) af matrikel 2z Sejerby By, 

Sejerø, hvorpå Sejerø Plejehjem er beliggende. Det solgte areal kan ses på figur 2.  

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Figur 2. Ortofoto 2021. Den røde markering viser arealet Kalundborg Kommune har frasolgt fra 

matrikel 2z Sejerby By, Sejerø (indtegnet af Kystdirektoratet). De sorte streger markerer de vejledende 

matrikelskel. 

 

Kalundborg Kommune har dog i forbindelse med salget i første omgang ikke været 

opmærksom på strandbeskyttelseslinjen, hvorfor kommunen har ansøgt om 

ændring af strandbeskyttelseslinjen eller alternativt dispensation til udstykning, 

tilplantning med bærbuske og opførelse af servicebygning mm. inden for 

strandbeskyttelseslinjen. Som tidligere nævnt behandles ansøgningen om ændring 

af strandbeskyttelseslinjen i afgørelse j.nr. 21/17820-3. 

 

Det fremgår af ansøgningen, at køberen af det solgte areal af matrikel 2z har 

erhvervet arealet med henblik på bærproduktion i form af selvpluk og direkte salg 

af plukkede bær. Ifølge ansøgningen er der ikke tale om en ”ændring af tilstanden 

på arealet, men blot en ændring fra egentlig landbrugsproduktion til 

bærproduktion.” 

 

På arealets nordlige del ønskes der opført ”en mindre servicebygning med el, vand 

og afløb til behandling af de høstede bær…” Foruden servicebygningen ønskes der 

etableret et mindre kørespor langs det ansøgte skel mod plejehjemmet.  

 

Kystdirektoratet har i forbindelse med sagsbehandlingen varslet afslag til de 

ansøgte forhold. Kalundborg Kommune fremsendte på den 26. oktober 2022 

uddybende bemærkninger til ansøgningen. Følgende fremgår af de uddybende 

bemærkninger:  

”Som forholdene er nu, så er markjorden tilknyttet et plejehjem, hvilket ikke 

umiddelbart giver mening for os. Vi vurderer derfor, at der er tale om et særligt 

tilfælde, som kan begrunde en afvigelse fra praksis, således at der kan meddeles 

dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning, og landbrugsarealet 

dermed matrikulært adskilles fra plejehjemmet. 

http://www.kyst.dk/
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En mindre servicebygning placeret nordligt på arealet… kan placeres i 

tilknytning til plejehjemmets relativt store bygningsmasse, og vil ligge foran et 

boligområde med forskellig bebyggelse og tilplantede haver. Den ansøgte 

servicebygning kan placeres væsentligt længere væk fra kysten end 

plejehjemmets bygninger og ganske få meter fra, hvor den nuværende 

strandbeskyttelse ophører. Det ansøgte kan udformes og placeres således at det 

får en meget begrænset betydning for kystlandskabet samt for indsigten over 

Sejerø set fra stranden eller havet.  

 

I den vedtagne lokalplan fra 1981 henvises der til ”den over arealet gående 

strandbyggelinie” som vises på lokalplanens kortbilag B. Her ligger en 

strandbyggelinje, der bl.a. undtager det areal, hvor servicebygningen ønskes 

opført. Kalundborg Kommune vil anmode om, at Kystdirektoratet medtager 

dette i vurderingen af muligheden for at dispensere til en mindre bygning 

indenfor det byggefelt, der er vist på kortbilaget. 

 

Vedr. beplantning med hindbærbuske, så vurderer vi, at buskene ikke vil påvirke 

kystlandskabet anderledes end den bevoksning, der naturligt ville fremkomme, 

såfremt arealet f.eks. blev braklagt. Der kan endvidere stilles vilkår om, at 

buskene fjernes, såfremt bærproduktionen ophører.  

 

Endvidere mener Kalundborg Kommune, at det bør vægtes væsentligt i en 

dispensationsafgørelse, at der er tale om en ø. Der er et politisk ønske om at 

understøtte initiativer og virksomheder, der kan være med til at holde liv i vores 

ø-samfund, bl.a. gennem ø-turisme. Den ansøgte bærproduktion relaterer sig 

netop til dette tema, som beskrevet i ansøgningen ”som et element til støtte for 

friluftslivet og fremme af turismen på Sejerø. Der tænkes dels på selvpluk men 

også direkte salg af plukkede ”Sejerø-bær”” 

 

 

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. 3,5 km mod syd. Natura 2000-området 

omfatter habitatområde nr. 135 og fuglebeskyttelsesområde nr. 94. I 

fuglebeskyttelsesområdet indgår Ramsarområde nr. 135. 

 

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.  

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, er der inden for strandbeskyttelseslinjen 

forbud mod at foretage udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved 

der fastlægges skel, mod tilplantning, etablering af bebyggelse m.v. Ifølge § 65b, 

stk. 1, kan der i særlige tilfælde dispenseres fra bestemmelsen. 

 

Udstykningen 

 

Formålet med bestemmelsens forbud mod udstykning, matrikulering eller 

arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel, er bl.a. at forhindre udstykning m.v., 

som tilsigter senere bebyggelse eller andre foranstaltninger, der vil ændre 

tilstanden i kystlandskabet. Forbuddet gælder, uanset der efterfølgende er 

mulighed for at afslå konkrete ansøgninger om dispensation til byggeri m.m. 

Forbuddet gælder også i situationer, hvor der ikke er nogen aktuel udsigt til 

byggeri eller andre dispensationskrævende foranstaltninger. Lovens ordning er 

således baseret på en forudsætning om, at de ændrede ejendomsforhold, som 

følger af en udstykning eller arealoverførsel, i sig selv vil kunne medføre uønskede 

ændringer af kystlandskabet. 

 

Strandbeskyttelseslinjen har siden den blev indført i 1937 været administreret 

restriktivt. Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, 

dispenseres der kun, når der foreligger en særlig begrundelse, og når 

dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af 

strandbeskyttelseslinjen, jf. NKO nr. 253. Heraf fremgår det, at udstyknings-

forbuddet som hidtil i nævnets praksis administreres temmelig stramt. Der kræves 

en særlig begrundelse for at dispensere, også selv om der ikke er udsigt til, at der 

vil ske bebyggelse mv. inden for strandbeskyttelseslinjen og uanset dette i givet 

fald vil kræve en ny dispensation. 

 

Lovens generelle udstykningsforbud omfatter også udstykning af grunde, hvor der 

allerede er opført beboelseshuse m.v., og i situationer, hvor der ikke er nogen 

aktuel udsigt til nyt byggeri eller andre dispensationskrævende foranstaltninger. 

Begrundelsen er bl.a., at de ændrede ejendomsforhold som følger af udstykningen 

i sig selv vil kunne medføre uønskede ændringer af kystlandskabet. 

 

Det er ifølge motiverne til naturbeskyttelsesloven ikke hensigten med forbuddet at 

hindre hensigtsmæssige omlægninger af ejendomsstrukturen i jordbrugserhvervet. 

Ansøgning om udstykninger m.v., som er således begrundet, vil normalt være 

omfattet af undtagelsen i lovens § 15a, stk. 1, nr. 7 eller kunne opnå en 

dispensation. 

 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet finder ikke, at den ansøgte udstykning er et særligt tilfælde, der 

kan begrunde en dispensation fra forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 15. I 

vurderingen er der lagt vægt på, at der med udstykningen vil ske oprettelse af en 

ny selvstændig landbrugsejendom med henblik på bærproduktion.  

Kystdirektoratet finder endvidere ikke, at den ansøgte udstykning falder ind under 

den lempeligere dispensationspraksis vedr. hensigtsmæssige omlægninger af 

ejendomsstrukturen i jordbrugserhvervene, eftersom der ikke er tale om en 

landbrugsejendom. 

 

Det er indgået i vurderingen, at en dispensation på det foreliggende grundlag vil 

kunne få en uønsket præcedensvirkning i andre tilsvarende sager. Det forhold, at 

Kalundborg Kommune ikke finder, at det giver mening, at plejehjemmet har 

tilknytte så meget jord, finder Kystdirektoratet ikke, der kan medføre en anden 

vurdering. Endeligt er det indgået, at der jf. nedenstående ikke meddeles 

dispensation til den ansøgte anvendelsesmæssige ændring, hvorfor der i tråd med 

hensigten med udstykningsforbuddet, som ovenfor beskrevet, meddeles afslag. 

 

 

Tilplantning med bærbuske 

Efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 4, meddeles der dispensation til 

erhvervsmæssig tilplantning med frugttræer og bærbuske inden for den udvidede 

strandbeskyttelseslinje, selv om der ikke er tale om særlige tilfælde, medmindre 

tilplantningen strider mod tungvejende kystlandskabelige hensyn. 

 

Kystdirektoratet finder ikke, at den ansøgte tilplantning med bærbuske falder ind 

under ovenstående praksis, da stort set hele arealet der ønskes tilplantet ikke er 

beliggende inden for den udvidet strandbeskyttelseslinje, men derimod inden for 

oprindelige 100 meter strandbeskyttelseslinje.  

 

Den ansøgte tilplantning med bærbuske skal derfor behandles efter den restriktive 

dispensationsadgang i lovens § 65b, stk. 1, hvor en dispensation forudsætter, at der 

er tale om et særligt tilfælde. 

 

Det fremgår af bemærkningerne til ændring af naturbeskyttelsesloven i 1994 –

”Kystloven” (lov nr. 439 af 1. juni 1994) - at den udvidede strandbeskyttelse 

forudsættes administreret relativt mere lempeligt på små øer, når forholdene og 

hensynet til øernes erhvervsmæssige udvikling kræver det. Sejerø er en sådan lille 

ø. 

 

Kystdirektoratet finder ikke, at den ansøgt tilplantning med bærbuske falder ind 

under den ovennævnte praksis for småøer, da arealet som ønskes tilplantet ikke er 

beliggende i den udvidet strandbeskyttelseslinjen, men derimod inden for den 

oprindelige 100 meter strandbeskyttelinje.   

 

Kystdirektoratet finder efter en konkret vurdering ikke, at der er særlige forhold, 

der kan begrunde, at der i strid med praksis gives dispensation til den ansøgte 

tilplantning med bærbuske. Det er indgået i vurderingen, at den meget kystnære 

tilplantning vurderes at ville medføre en betydelig, negativ påvirkning på 

oplevelsen af kystlandskabet. 

http://www.kyst.dk/
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Servicebygningen  

Efter administrativ praksis meddeles der som udgangspunkt ikke dispensation til 

opførelse af ny bebyggelse inden for strandbeskyttelseslinjen, medmindre der er 

tale om udskiftning af eksisterende bebyggelse med et nyt, med omtrent samme 

placering, størrelse og udformning samt samme anvendelse. 

 

I den konkrete sag er der tale om opførelse af ny bebyggelse inden for 

strandbeskyttelseslinjen, som ønskes opført med henblik på etablering af 

bærproduktionen på en ny ejendom. 

 

Kystdirektoratet finder ikke, at der er tale om et særligt tilfælde, som kan 

begrunde, at der imod praksis meddeles dispensation til en servicebygning på den 

pågældende lokalitet.  

Det er indgået i vurderingen, at Kystdirektoratet hverken finder, at der kan 

meddeles dispensation til den ansøgte udstykning eller til tilplantning med 

bærbuske, hvorfor servicebygningen til behandling af høstede bær ikke har nogen 

funktion. 

 

Det forhold at servicebygningen ønskes placeret på det udlagte byggefelt i 

lokalplanen, finder Kystdirektoratet ikke, der kan medføre en anden vurdering, 

eftersom arealet i lokalplanen er udlagt til bebyggelse til plejehjemmet og 

dertilhørende veje og parkering. Kystdirektoratet finder endvidere ikke, at det kan 

tillægges afgørende vægt, at servicebygningen placeres i tilknytning til 

plejehjemmets bygningsmasse.  

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund afslag til den ansøgte udstykning, 

tilplantningen med bærbuske og opførelse af en servicebygning.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Lea Bank Stigsen 

+45 20 86 64 02 

lbs@kyst.dk 

 

 

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 

http://www.kyst.dk/
mailto:kalundborg@kalundborg.dk
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mailto:kalundborg@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
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 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. 

 

 

 

  

http://www.kyst.dk/
mailto:kreds14@friluftsraadet.dk
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mailto:kalundborg@dof.dk
mailto:oestkredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.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 

 

 

http://www.kyst.dk/
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(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

