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Esbjerg Kommune  
RådhusetTorvegade 74 
6700 Esbjerg 
 
Att.: Mette Kirkebjerg Due 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/01327-9 
Ref. Johanne Raakjær Nielsen 
04-06-2019 
 

Dispensation til hydrologiprojekt på Mandø inden for 
klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. 
nr. 4h, 12n, 12o, 23e, 24v, 25d, 38q, 42l, 50f, 113 Mandø by, Mandø, i 
Esbjerg Kommune.  
 
 
Ansøgning 
Du har pr. mail af 9. maj 2019 på vegne af Esbjerg Kommune søgt om dispensation 
til hydrologiprojekt på Mandø inden for klitfredningslinjen og 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 4h, 12n, 12o, 23e, 24v, 25d, 
38q, 42l 50f, 113 Mandø by, Mandø. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15 og § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til 
hydrologiprojekt på Mandø. 
 
Dispensationen vedrører alene klitfredningen og strandbeskyttelseslinjen. Andre 
tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. 
 
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 Fødevarenævnet konkret bestemmer andet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
2 Bekendtgørelse nr. 1061 af 21. august 2018 af bekendtgørelse om klitfredning 

http://www.kyst.dk/
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Vilkår for dispensationen 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

 
 Anlægsarbejdet må ikke udføres på et tidspunkt, eller på en sådan måde, at 

arter på udpegningsgrundlaget og bilag IV-arter forstyrres i ynglesæsonen. 
 

 At projektet udføres i henhold til de tegninger og kortbilag, der er lagt til grund 
for afgørelsen. 

 
Redegørelse for sagen 
Esbjerg Kommune ansøger om dispensation fra klitfredningen og 
strandbeskyttelseslinjen til ændring af brinkanlæg og uddybning af grøfter, 
etablering af tærskler i grøfter i forbindelse med naturprojekt, der skal skabe 
naturlig hydrologi på store dele af Mandø.  
 
Det skal foregå på de nedenfor nævnte matrikler (se også fig. 1), som har 
ejerforholdene: 
 
Den Danske Naturfond: Mandø By, Mandø matr. nr. 113, 25d, 23e og 50f  
Lars Jessen Andersen: Mandø By, Mandø matr. nr. 12n og 12o 
Christine Andersen: Mandø By, Mandø matr. nr. 38q og 42l 
Verner og Peter Bundesen: Mandø By, Mandø matr. nr. 24v og 4h 
 
Der er tinglyst deklaration om rådighedsindskrænkninger på matr. nr. 12n, 12o, 
38q, 42l, 24v og 4h i forbindelse med projektet. 
 
Det overordnede formål med hydrologiprojektet på Mandø er at realisere Natura 
2000-planlægningen for området ved at skabe gode levesteder for de sjældne og 
fåtallige ynglefugle tilknyttet fugtige enge såsom brushane, mosehornugle og 
klyde, samt for en række trækfugle. Det betyder, at området genskabes som 
lavbundsareal med stående vand i grøfter og lavninger. 
 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 1. Oversigtskort med angivelse af projektarealer. Klitfredningslinje: Pink 
streg. Strandbeskyttelseslinje: Rød streg. Arealer ejet af Den Danske Naturfond: 
Grøn ramme. Øvrige privatejede arealer: Hvid ramme. Denne ansøgning 
omhandler kun matriklerne 4h, 12n, 12o, 23e, 24v, 25d, 38q, 42l, 50f og 113. 
Blå flader ses bort fra. 
 
Projektområdet inddeles i 3 delområder; Nordvest, Nordøst og Syd. Inden for 
hvert delområde skal vandstanden hæves ved regulering af de eksisterende grøfter, 
der skal sikre så stor udbredelse af frie vandspejl i perioden april, maj og juni. 
 
I forbindelse med naturprojektet skal der foretages: 

- Regulering af brinkanlæg i grøfter fra en hældning på ca. 1:0,5-1:1 til en 
hældning på 1:5.  

- Uddybning af grøfter. 
- Etablering af tærskler i grøfter med jord afgravet i forbindelse med 

projektet. 
 
Brinkerne i grøfterne gøres lavere for at sikre så store vanddækkede flader som 
muligt. Dette foretages i grøfter, hvor de projekterede afvandingsforhold viser, at 
der bliver frit vandspejl under fremtidige gennemsnitlige forhold i juni.  

http://www.kyst.dk/
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En række grøfter i området danner projektgrænse mod tilstødende arealer, som 
ikke må påvirkes. I disse grøfter foretages brinkreguleringen kun imod 
projektområdet og ikke på ydersiden. For grøfter der ligger midt i projektområdet 
foretages brinkregulering på begge sider af grøften. På fig. 2-4 fremgår hvilke 
strækninger og sider brinkanlæg på grøfterne, der skal reguleres. For at se hvilke 
ændringer der er inden for henholdsvis klitfredningslinjen og 
strandbeskyttelseslinjen henvises til fig. 1. 
 
Uddybning af grøfter foretages i udvalgte grøfter inden for projektarealet, der efter 
Orbicons udregninger ikke kommer til at stå med frit vandspejl under de 
fremtidige forhold. De grøftestrækninger, der skal uddybes, fremgår af fig. 2-4, 
hvor der afgraves 35 eller 60 cm udregnet ud fra en difference mellem den 
eksisterende bund og fremtidigt vandspejl plus 10 cm.  
 
Der etableres tærskler med overkanter i grøfter for at hæve vandstanden 
maksimalt og alene afvande internt i projektområderne. Princippet for tærsklerne 
består i, at grøfterne fyldes med råjord, enten fra skrab fra banketten/balken langs 
grøften eller eventuelt med afrømmet topjord frem mod grøften. Alternativt kan 
jordoverskud fra enten planlagt bekkasinskrab eller uddybning af grøfterne 
anvendes. Dette afklares under tilsyn for at sikre kortest mulige transportafstand. 
På fig. 2-4 fremgår, hvor der skal etableres tærskler. Der etableres 19 tærskler 
inden for klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen. 
 
I forbindelse med hydrologiprojektet skal der ryddes og fjernes markhegn for at få 
adgang til vandløb og projektarealer. Efterfølgende skønnes det at der skal 
genopsættes 22 km markhegn og 1 km nyt hegn i hele hydrologiprojektet. Der 
benyttes en hegnstype, som er 2-trådet med plastisolatorer med egepæle (ø10 cm), 
en pæleafstand på maks. 5 m og en pælehøjde over terræn af 100 cm. 
 
 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 2. Nordvest på Mandø. Afbilleder etablering af tærskler (blå firkant), 
uddybning af grøfter (grå streg), affladning af højre brinkanlæg (stiplet orange 
streg) og affladning af venstre brinkanlæg (gul streg). 

 
Fig. 3. Nordøst på Mandø. Afbilleder etablering af tærskler (blå firkant), 
uddybning af grøfter (grå streg), affladning af højre brinkanlæg (stiplet orange 
streg) og affladning af venstre brinkanlæg (gul streg). 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 4. Sydøst på Mandø. Afbilleder etablering af tærskler (blå firkant), 
uddybning af grøfter (grå streg), affladning af højre brinkanlæg (stiplet orange 
streg) og affladning af venstre brinkanlæg (gul streg). 
 
 
På arealerne er der udpeget beskyttet natur (naturbeskyttelseslovens §3) eng, 
overdrev, sø, mose, samt §3-vandløb. En dispensation fra naturbeskyttelseslovens 
§3 er under udarbejdelse i Esbjerg Kommune.  
 
I området er der et ikke-fredet fortidsminde. Esbjerg Kommune har tidligere haft 
kontakt med Sydvestjyske Museer, som der muligvis vil overvåge en del af 
gravearbejdet. Gravearbejdet anmeldes i god tid af bygherre til museet. 
 
Den planlagte projekt er beliggende i Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet med 
Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (habitatområde nr. 78, 
fuglebeskyttelsesområde nr. 52 og Ramsarområde nr. 27), jf. bekendtgørelse nr. 
1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter. 

http://www.kyst.dk/
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Der er kortlagt et areal som habitatnaturtype ”Grå/grøn klit” (2130) på matr. nr. 
113.   
 
Fjordterne, klyde og brushane er kortlagt i et lille område af matrikel 113, men det 
er dog uden for anlægsområdet og desuden foretages anlægsarbejdet efter 
yngleperioden. 
 
Esbjerg Kommune har vurderet hvilke bilag IV-arter, der er relevante i forbindelse 
med projektet. Som der henvises til på fig. 5. er der foretaget flere registreringer af 
strandtudse. Der er også observeret odder, men der vurderes at være tale om 
strejfende dyr. Der forekommer ikke markfirben på Mandø, ligesom der ikke er 
kendskab til forekomster af andre bilag IV-arter. 
 
I forbindelse med projektet skabes mange tidvist udtørrende vandområder på øen 
ved at overfladevandet tilbageholdes på arealerne, der etableres et lavvandet 
landskab samt restaureres et eksisterende dårligt udformet vandhul. Esbjerg 
Kommune vurderer, at der ikke i den forbindelse vil ske beskadigelse eller 
ødelæggelse af yngle-eller rasteområder for strandtudse eller odder. Projektet 
vurderes at kunne være til gavn for strandtudse, som netop gerne yngler i mindre 
vandansamlinger, der udtørrer i løbet af sommerhalvåret. Projektet vurderes 
desuden at kunne være til gavn for eventuelle forekomster af odder, idet der vil ske 
vandstandshævning og en ekstensivering af driften på projektarealerne. 
Kystdirektoratet kan tilslutte sig denne vurdering. 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 5. Oversigtkort over Mandø. Gul prik: Registrering af strandtudse. Grøn 
flade eget af Den Danske Naturfond. Gul flade: Privatejet projektareal.   
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 8 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 
tilstanden af klitfredede arealer. Der må ikke foretages gravearbejder, etableres 
hegn, placeres campingvogne og lignende, arealerne må ikke afgræsses, og der må 
ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der 
fastlægges skel. 
 
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 
klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen. 
 
Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65b. 

http://www.kyst.dk/
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Af klitfredningsbekendtgørelsens § 1 fremgår det, at det på de klitfredede arealer 
blandt andet ikke er tilladt at fjerne beplantning eller indretninger, der tjener til 
sandflugtens dæmpning, køre med motorkøretøjer uden for lovligt anlagte veje, at 
opstille telte og lignende eller at foretage gravearbejder. 
 
Kystdirektoratet kan gøre undtagelse fra forbuddene, jf. § 4. 
 
Klitfredningen og strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af 
hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres 
der kun, når der foreligger en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil 
være uden konsekvenser for den fremtidige administration af de klitfredede 
arealer og strandbeskyttelseslinjen. 
 
Før der gives dispensation fra klitfredningen og strandbeskyttelseslinjen, skal der 
ifølge bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområde 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 § 8 og § 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. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen og 
forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Regulering af brinkanlæg, uddybning af grøfter og etablering af tærskler i grøfter 
vil bevirke, at der skal udføres permanente terrænændringer. Terrænændringer er 
en ”ændring i tilstanden”, uanset om terrænændringen sker ved afgravning eller 
påfyldning. 
 
Efter en samlet vurdering af det ansøgte hydrologiprojekt finder Kystdirektoratet, 
at der er tale om et særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation til det 
ansøgte. Kystdirektoratet vurderer, at projektet har et klart naturforbedrende 
formål, idet en genskabning af naturlige hydrologi på store dele af Mandø vil sikre 
og forbedre bevaringsstatus for arterne på udpegningsgrundlaget og derved er i 
overensstemmelse med Natura 2000-planlægningen i området.  
 
Da projektet er i overensstemmelse med Nature 2000-planen, skal der derfor ikke 
udarbejdes en nærmere redegørelse for projektets effekt på udpegningsgrundlaget. 
 

http://www.kyst.dk/
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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: 

 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. 
 
Med venlig hilsen 

 
Johanne Raakjær Nielsen 
  +45 20 86 07 38 
jorni@kyst.dk 

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: 

 Esbjerg Kommune, raadhuset@esbjergkommune.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Esbjerg, esbjerg@dn.dk   
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Sydvestjylland, sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Esbjerg, esbjerg@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
 Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
 Nationalpark Vadehavet, Nationalpark Vadehavet, 

vadehavet@danmarksnationalparker.dk 
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