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LE34 A/S  

   

   Jørgen Albert Knudsen <JAK@le34.dk>   

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/01425-2 

Ref. Jan Kofod Winther 

29-05-2019 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af en målemast 

i forbindelse med udvidelse af Testcenter for store Vindmøller ved 

Høvsøre, samt til opstilling af midlertidigt måleudstyr -Lemvig 

Kommune.  

  

 

Ansøgning 

Ved mail af 22. maj 2019 har du på vegne af Erhvervsministeriet, Erhvervsstyre-

lsen ansøgt om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser i § 15 om 

strandbeskyttelseslinje, jfr. § 65b, stk. 1. til etablering af en målemast i forbindelse 

med udvidelse af Testcenter for store Vindmøller ved Høvsøre, samt til opstilling 

af midlertidigt måleudstyr, vedr. ejendommene matr.nr.  5a m.fl. Den nordlige 

Del, Bøvling, matr.nr. 34n m.fl. smst, matr.nr.  34c smst., matr.nr.  31e smst., 

matr.nr. 28i, 17c m.fl. smst., matr.nr. 13i, 15k m.fl. smst. og matr.nr. 50e smst., 

Lemvig Kommune. 

   

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til inden for strandbeskyttelseslinjen at: 

 

- opstilling af målemast vest for vindmølleposition S7 som ansøgt, 

- midlertidig og periodevis opstilling af mindre master og måleudstyr inden 

for det udlagte forsøgsområde, på vilkår at måleudstyret opstilles for en 

periode på nogle måneder og aldrig ud over et år, 

- etablering af skel omkring de arealer, der erhverves ved ekspropriation. 

 

Dispensationen er meddelt på vilkår, at 

- ansøger erhverver ret til opstilling af det ansøgte på de pågældende arealer 

ved frivillige aftaler med lodsejere eller gennem ekspropriation, 

- anlæg skal fjernes ved testcentrets evt. ophør. 

 

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 

anden lovgivning kan være nødvendige. 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet 

om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 

dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 

Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 

jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Testcenter for store Vindmøller ved Høvsøre skal udvides mod syd med 2 

yderligere standpladser for møller. Udvidelsen sker på baggrund af ”Lov om 

testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild” - lovbekendtgørelse nr. 

1069 af 21. august 2018.  

 

Det planlægningsmæssige grundlag for udvidelsen er tilvejebragt gennem loven 

ligesom forholdet til anden lovgivning er afklaret gennem lovens § 23 ”Forholdet 

til anden lovgivning”, hvori det i stk. 1 er anført: 

 

§ 23. Der kræves ikke tilladelse efter § 65, stk. 1 og 2, jf. §§ 3 og 17 i lov om 

naturbeskyttelse og § 35, stk. 1, i lov om planlægning til udførelse af arbejder efter 

kapitel 2, 2 a, 2 b og 3 i denne lov. 

………. 

 

Det har efterfølgende vist sig, at (mindre) dele af de kommende anlæg er omfattet 

af strandbeskyttelseslinjen - naturbeskyttelseslovens § 15, og således kræver 

dispensation i medfør af denne bestemmelse, hvilket ikke blev indeholdt i § 23. 

 

Det drejer sig om følgende forhold, der således er omfattet af ansøgningen: 

  

1- Opstilling af 115 m høj målemast, benævnt M7, med tilhørende barduner, 

bardunfundamenter og grusplads. Cirka 1900 m² af gruspladsen ligger 

inden for strandbeskyttelseslinjen. 

 

2- Opstilling af midlertidigt måleudstyr inden for det areal der er afgrænset 

af strandbeskyttelseslinjen og den linje der er grænse for areal, der 

pålægges servitut om ret til opstilling af midlertidigt måleudstyr, således 

som disse linjer nærmere fremgår af kortbilag 2.  

 

3- Etablering af skel omkring de arealer, der erhverves ved ekspropriation.  

 

Ad 1. Målemasten er konstrueret med et tværsnit som en ligesidet trekant med side 

på 1,20 m. Højden er 115 m. Masten er forsynet med barduner som vist på bilag 5. 

Der er 3 bardunretninger og 2 fundamenter på hver bardunretning. På den østlige 

bardunretning placeres bardunfundamenter på gruspladsen. Gruspladsen 

etableres så den færdige overflade vil ligge i niveau med det omgivende terræn. 

Der sikres den driftsansvarlige ret til adgang til den nordvestlige og den sydvestlige 

bardunlinje med henblik på eftersyn og vedligeholdelse af bardunerne, herunder 

justering af bardunernes opspænding. Adgangsarealet skal ikke anlægges.  

http://www.kyst.dk/
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Placeringen af målemasterne er fastlagt på et kortbilag til anlægsloven. Afstanden 

fra møllelinien til målemasterne er 400 m. Afstanden er af tekniske årsager 

bestemt til at være i forhold til testmøllernes maksimale højde. Endvidere er det 

også nødvendigt at målemasten er placeret vest for den pågældende vindmølle. 

Det vil således ikke være muligt at placere målemasten uden for strandbeskyt-

telseslinjen. 

  

Ad 2. Ved fremtidig drift af testcentret er der behov for at opstille midlertidigt 

måleudstyr. Det midlertidige måleudstyr består af mindre master eller LIDAR-

udstyr. LIDAR udstyret består af en lille container på 1 x 1 x 1 m. Udstyret opstilles 

på en betonplade. Der støbes ikke på stedet, og ved nedtagning af udstyret 

retableres arealet fuldstændigt til landbrugsmæssig drift. Måleudstyret opstilles 

for en periode på nogle måneder og aldrig ud over et år. 

  

Ad 3. Arealet der anlægges som grusplads erhverves ved ekspropriation, og der vil 

derved opstå nyt skel omkring gruspladsen.  

 

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der være behov for at råde over midlertidige 

arbejdsarealer. Der sker ingen terrænændringer på arbejdsarealerne og efter endt 

anlægsarbejde tilbageføres arbejdsarealerne til landbrugsmæssig drift. Ansøger 

mener ikke, at anvendelsen til arbejdsareal forudsætter dispensation. 

 

      
Testcentret                                                   Areal for midlertidig opstilling                          

 

  
Oversigt   Placering målemast 

 

http://www.kyst.dk/
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 Anlægsområde målemast – grusplads mv hvorom der etableres skel (rød 

markering 

 

 
 

I ansøgningen anføres endvidere: 

 

Udvidelsen af testcenteret betyder, at der blandt andet skal erhverves areal til 

pladser omkring de to nye testmøller samt areal til målemaster og 

lysmarkeringsmaster. De hidtidige målemaster er opført som kraftige 

gittermaster uden barduner. Der er ifølge anlægsloven mulighed for at 

fremtidige målemaster, lysmarkeringsmaster og meteorologimaster fastgøres  

http://www.kyst.dk/
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ved bardunering. Erhvervelse af ret til placering af barduner forudsættes 

overvejende at ske ved servitutpålæg, idet der dog sker arealerhvervelse, hvor et 

areal anses for uanvendeligt til landbrugsdrift som følge af defigurering. 

  

Forholdet til lodsejerne  

Som før nævnt sker der ekspropriation til udvidelsen af testcenteret. Inden der 

kan ske ekspropriation skal det sikres at ekspropriationen kan ske lovligt, og en 

dispensation fra strandbeskyttelseslinjen er således en forudsætning for at 

ekspropriationen kan foretages 

 

Der anmodes derfor om, at ansøgningen kan behandles uden lodsejernes 

tiltrædelse. Det kan accepteres, at en dispensation udformes således, at den først 

må udnyttes når ekspropriationen er gennemført.  

 

Ejendommen er beliggende i/op til Natura 2000-område nr. 65 – Nissum Fjord 

(habitatområde nr. 58, fuglebeskyttelsesområde nr. 38), jf. bekendtgørelse nr. 

1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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I lovforslaget L 198 fremsat den 21. marts 2018 - Forslag til Lov om ændring af 

lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild – er anført i punkt 5.3.1 om 

naturbeskyttelsesforholdene ved Hovsøre: 

 

5.3.1. Naturbeskyttelse - Den helt overvejende del af projektområdet ved Høvsøre 

er intensivt dyrket agerland gennemskåret af grøfter og med kun enkelte spredte 

småbiotoper som levende hegn, vildtremiser og enkelte mindre arealer med 

moser og enge med begrænset naturværdi. Det eksisterende testcenter ved 

Høvsøre ligger ikke inden for Natura 2000-områder, men umiddelbart syd for 

centeret ligger Natura 2000 område nr. 65, der består af Ramsarområde nr. 4 

for Nissum Fjord, EF-habitatområde nr. 58 for Nissum Fjord og EF-fuglebesky-

ttelsesområde nr. 38 for Nissum Fjord. Forslaget om udvidelse af testcenteret 

mod syd, herunder med en testmølle inde i Natura 2000-området forudsætter en 

vurdering af konsekvenserne for de arter og naturtyper, som området er udpeget 

for, jf. habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. Miljøkonsekvensrapporten har 

fremhævet, at den væsentligste påvirkning fra opstilling af en testmølle i det 

nuværende Natura 2000-område Nissum Fjord er en fortrængning af rastende 

gæs og svaner fra levesteder (agerland). Arealerne bruges først og fremmest til 

fødesøgning af blandt andet sangsvaner, kortnæbbede gæs og bramgæs, som alle 

er på udpegningsgrundlaget for området. Det er i miljøkonsekvensrapporten 

vurderet, at fortrængningseffekten vil reducere mulighederne for fødesøgning på 

ca. 34 hektar agerland. I forhold til det samlede areal med agerland, strandenge 

og enge inden for Natura 2000-området vurderes det i miljøkonsekvensra-

pporten, at fortrængningen er på ca. 1,2 procent af det potentielle fødesøgnings-

område for de pågældende arter. Det oplyses samtidig, at tallet muligvis er 

større, da der ikke er lavet en specifik vurdering af alle de medregnede arealer. 

Hvis der alene ses på påvirkningen af landbrugsområder, påvirkes 2,6 procent 

af det potentielle fødesøgningsområde. Etablering af en standplads og opstilling 

af en prototypevindmølle i Natura 2000-området vurderes som følge af 

fortrængningseffekten i forhold til visse arter af gæs og svaner at medføre 

negative påvirkninger i et sådant omfang, at det ikke kan afvises, at der kan 

være tale om skade på Natura 2000-området. En placering inden for Natura 

2000-området kræver derfor i givet fald en fravigelse i medfør af habitat-

direktivets art. 6, stk. 4, og iværksættelse af kompensationsforanstaltninger. 

Proceduremæssigt forudsætter habitatdirektivets art. 6, stk. 4, at Europa-

Kommissionen orienteres om, hvilke kompensations foranstaltninger der 

anvendes. Formelt opstiller habitatdirektivet alene krav om, at kompensations-

foranstaltningerne er på plads, før der sker en påvirkning af området. 

 

Kommissionen har imidlertid i sine retningslinjer tilkendegivet, at den ønsker at 

blive orienteret så tidligt som muligt. Dette forudsætter, at kompensations-

foranstaltningerne er på plads, inden der opstilles en vindmølle i Natura 2000-

området. Udvidelsen af testcenteret ved Høvsøre med yderligere to testmøller 

vurderes at være bydende nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsmæssige 

interesser. I denne vurdering er der blandt andet lagt vægt på, at der er tale om 

udvidelse af et nationalt testcenter for vindmøller, som har til formål at fastholde 

og udbygge den danske position i udviklingen af vindenergi, jf. nærmere under 

afsnit 11. Da der i nærområdet findes lignende levesteder, vurderes det, at der er 

gode muligheder for at kompensere for det tabte levestedsareal, f.eks. gennem 

http://www.kyst.dk/
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erstatning af de pågældende landbrugsarealer med udpegning af tilsvarende 

landbrugsarealer ved en udvidelse af Natura 2000-området, eller ved 

levestedsforbedring i form af eksempelvis nedlæggelse af levende hegn. Det 

vurderes derfor muligt gennem kompensationsforanstaltninger at sikre en 

opretholdelse af Natura 2000-netværkets funktion, selvom der etableres en 

standplads til prototypevindmøller i Natura 2000-området. Det konkrete 

omfang og karakteren af kompensationsforanstaltningerne skal dog undersøges 

nærmere og fastlægges forud for en evt. opstilling af en mølle i området, således 

at integriteten af området samlet set ikke tager skade, heller ikke i en 

overgangsperiode. I forhold til bilag IV-arter vurderes påvirkningen af disse 

arter i sammenhæng med områdets økologiske funktionalitet at være ubetydelig i 

alle projektets faser, og der vil ikke ske beskadigelse af yngle- og rasteområder 

inden for det naturlige udbredelsesområde. 

 

Lovgivning 

Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 

og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne 

og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller 

arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. 

 

Der kan gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65b. 

 

Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 

interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 

en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 

fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  

 

Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge 

bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, foretages 

en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 

projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald 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. 

 

Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis 

det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV. 
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Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Det midlertidige arbejdsområde kræver dog ikke efter Kystdirektoratets vurdering 

dispensation, idet arealet retableres til hidtidige tilstand og den midlertidige 

anvendelse er begrænset til under ét år. 

 

Vedrørende de øvrige forhold, er det Kystdirektoratets vurdering, at der er tale om 

et særligt tilfælde som kan begrunde, at der meddeles dispensation til opstilling af 

målemasten med tilhørende anlæg og terrænændringer (grusplads mv.), samt at 

der fastlægges skel omkring det område, der eksproprieres hertil. 

 

Der er således tale om et projekt af afgørende betydning for test af vindkraft i et 

nationalt testcenter. Hovedparten af det eksisterende center og af udvidelsen af 

med de to sidste standpladser, er beliggende uden for strandbeskyttelseslinjen, og 

alene målemasten placeres permanent inden for strandbeskyttelseslinjen. Når der 

henses det mastens betydning for centret som helhed finder Kystdirektoratet at 

der kan dispenseres til dette indgreb i kystlandskabet. Der kan endvidere 

dispenseres til etablering af nye skel som ansøgt, idet dette må anses som værende 

nødvendigt for projektet. 

 

Det vurderes endvidere, at muligheden for midlertidigt opstilling af måleudstyr vil 

være af underordnet betydning landskabeligt set, når der henses til formålet 

hermed. 

 

Kystdirektoratet meddeler hermed efter en samlet vurdering dispensation til det 

ansøgte. 

 

Kystdirektoratet har ved sin afgørelse lagt lovforslagets redegørelse om forholdet 

til naturbeskyttelse til grund, og det er på denne baggrund Kystdirektoratets 

vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 

projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke 

ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i 

udpegningsgrundlaget. 

 

Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 

beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 

dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Klagevejledning  

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 

udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 

hverdag.   

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

http://www.kyst.dk/
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 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, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 

sådanne interesser. 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk 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. Gebyret betales med betalingskort i 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. 

 

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Jan Kofod 

Winther på jkw@kyst.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Hans Erik Cutoi-Toft 

Afdelingschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Afgørelsen er sendt til: 

 Lemvig Kommune, lemvig@lemvig.dk / teknik@lemvig.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Lemvig, lemvig@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds LimfjordSyd limfjordsyd@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Lemvig, lemvig@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  

 Naturstyrelsen, nst@nst.dk  

 

 

lemvig@lemvig.dk; teknik@lemvig.dk; dn@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

lemvig@dn.dk; limfjordsyd@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; lemvig@dof.dk; 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 

vjy@nst.dk; midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk;  Jørgen Albert Knudsen 

JAK@le34.dk; frmo@dtu.dk 
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