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Dispensation til afholdelse af ridearrangement inden for 
strandbeskyttelseslinjen på Jerup Strand, Frederikshavn Kommune. 
 
Ansøgning 
Kystdirektoratet har den 26. juni 2019 modtaget din ansøgning om dispensation 
fra strandbeskyttelseslinjen til afholdelse af ridearrangement på Jerup Strand i 
Frederikshavn Kommune. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til at afholde ridearrangement på Jerup Strand den 10. august 
2019 som ansøgt. 
 
Dispensationen vedrører alene 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 Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 
 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Vilkår for dispensationen: 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 
 

 Arrangementet må ikke hindre offentlighedens mulighed for passage langs 
kysten, ligesom offentlighedens almindelige adgang til ophold og færdsel 
på stranden ikke må hindres eller besværliggøres. 
 

 Det skal sikres, at parkering ikke sker på vegetationsdækkede arealer. 
 

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

http://www.kyst.dk/
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 Lydniveauet fra eventuelt højttaleranlæg må ikke være til gene for 
offentlighedens brug, adgang og ophold på strandarealerne. 
 

 Arealerne skal efterlades i ryddeliggjort stand. 
 
Det forudsættes endvidere, at ejerne af de berørte arealer er indforståede med 
arrangementets afholdelse, og at der er indhentet accept fra ejerne før 
arrangementet afholdeles. 
 
 
Redegørelse for sagen 
Jerup Rytterlaug ønsker at afholde ridearrangementet ”Tølt og Træsko” på Jerup 
Strand lørdag den 10. august 2019 kl. 13-18 for maksimalt 70 ryttere. 
Arrangementet afholdes på stranden, hvor der er kørselstilladelse året rundt og 
kun i strandkanten. 
Der parkeres på den eksisterende p-plads ved shelterne (se figur 1), eller 
evt. ved idrætsforeningen Neotes i Jerup 1 km derfra. Det markerede p-areal på 
stranden, der fremgår af kortudsnittet i figur 1, vil ikke blive anvendt ved 
fremtidige arrangementer, da terrænet er for blødt til at biler med hestetrailer kan 
køre eller parkere. 
 

 
Figur 1. Kortudsnit fra ansøgningsmaterialet, der viser placeringen af ridespor og 
eksisterende p-plads. Det markerede p-areal på stranden vil ikke blive anvendt ved 
fremtidige arrangementer. 
 
Arrangementet afholdes på strandbredden ud for matr.nr. 9m, Jerup By, Jelling, 
som ejes af Frederikshavn kommune, matr.nr. 8a, som ejes af Georg Skougaard 
Christiansen, matr.nr. 7a, som ejes af Starholm Holding ApS og matr.nr. 6m, som 
ejes af Gitte Thaarup. 
 
Der afmærkes et ridespor i vandkanten - frem og tilbage i alt ca. 200 meter. 
Området, hvor ridesporet markeres, fremgår af figur 1. Markering af skillelinjen 

http://www.kyst.dk/
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mellem publikum og ryttere sker med almindelige tentorpæle med snor imellem. 
Der opsættes ikke yderligere anlæg på stranden. I figur 2 ses et foto fra 
arrangementet, der også blev afholdt i 2014 og 2018. 
 

 
Figur 2. Foto fra ansøgningsmaterialet fra tidligere afholdt ridearrangement på 
Jerup Strand. 
 
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.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 

http://www.kyst.dk/
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Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Da arrangementet alene indebærer beskedne indgreb og indretninger på 
strandbredden og idet arrangementet er af midlertidig karakter, finder 
Kystdirektoratet ikke, at de landskabelige og rekreative hensyn, der skal varetages 
ved administrationen af strandbeskyttelseslinjen, tilsidesættes ved en dispensation 
til det ansøgte. På den baggrund, meddeles der dispensation til ridearrangementet. 
 
 
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. 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: 

 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. 

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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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 
 
 

 
 
Mette Riis Hansen 
 91 35 74 39 
mrh@kyst.dk 
 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn, frederikshavn@dn.dk / 

torpolesen@gmail.com  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Vendsyssel v/ Thomas Elgaard Jensen, 

vendsyssel@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Frederikshavn, frederikshavn@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
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