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Cowi A/S, Kongens Lyngby  

Parallelvej 2 

2800 Kongens Lyngby 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/01913-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

11-07-2019 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til anlæg af en dobbeltrettet 

cykelsti ved Nymindegab i Varde Kommune 

 

Ansøgning 

I har den 10. juni 2019 på vegne Varde Kommune ansøgt om dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen til anlæg af en dobbeltrettet cykelsti ved Nymindegab i 

Varde Kommune på nedennævnte matrikler. 

  

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til anlæg af cykelstien som ansøgt på nedennævnte matrikler: 

 

- 7000a Lønne Præstegård, Lønne – Lønne - Varde Kommune 

- 5ft Lønne Præstegård, Lønne – Nymindegab Kro A/S, Vesterhavsvej 327 

- 5oa Lønne Præstegård, Lønne - Ole Hansen Kristensen, Andreas 

Kristensen og Niels Hansen Kristensen, Vesterhavsvej 324A 

- 5no Lønne Præstegård, Lønne - Carsten Serritzlew og Yrsa Vinther 

Serritzlew, Redningsvejen 2A 

- 5pt Lønne Præstegård, Lønne - Oluf Lorentsen Jensen og Maja Lorentsen 

               Jensen, Redningsvejen 2 

- Umatrikuleret areal 

- 156eh Bjerregård, Lønne - Naturstyrelsen, Aalholtvej 1 

- 156ei  Bjerregård, Lønne - Naturstyrelsen, Aalholtvej 1 

- 7000a Bjerregård, Lønne - Varde Kommune. 

 

Kystdirektoratet lægger til grund for dispensationen, at berørte lodsejere er 

indforstået med og meddeler tilsagn til anlægsarbejderne. 

 

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 

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

http://www.kyst.dk/
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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 

Varde Kommune ønsker at anlægge en dobbeltrettet cykelsti fra Nymindegab og 

mod vest, hvor den skal forbindes med en tilsvarende cykelsti i Ringkøbing-Skjern 

Kommune. Kystdirektoratet meddelte den 7. juni 2019 dispensation fra 

klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen til denne cykelsti. 

 

I ansøgningen anføres: 

Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner ønsker at skabe et sammenhængende 

og tilgængeligt cykelstinet på tværs af kommunegrænserne og ønsker derfor at 

anlægge en dobbeltrettet cykelsti umiddelbart vest for Nymindegab. 

…. 

Projektet omfatter en cykelsti fra Nymindegab mod nordvest til kommune-

grænsen til Ringkøbing Skjern Kommune, dvs. en cykelsti med en samlet længde 

på ca. 1.150 m. Det samlede projektområde for projektet udgør 4.300 m² + 

arbejdspladsarealer. 

 

Som midlertidige arbejds- og oplagsarealer anvendes eksisterende grus- og 

parkeringspladser, som er nærliggende projektområdet. Stien skal fungere som 

kombineret cykel- og gangsti. Stien anlægges som en dobbeltrettet sti, med en 

bredde på 2,5 m. Anlægsperioden for hele projektet forventes at vare ca. 2 

måneder fra september 2019. Der arbejdes inden for almindelige arbejdstider. 

Det indskærpes i udbudsmaterialet, at der ikke må ske en påvirkning af 

beskyttede naturtyper, særligt habitatnaturtypen klithede. Det forudsættes, at 

der ikke sker saltning af stien om vinteren. 

 

Tilslutning ved Ringkøbing-Skjern Kommunegrænse 

På de vestligste ca. 30 m af stien vil cykelstien etableres med kombiasfalt og 

afretning af skråninger med sand. 

 

Øst-vestgående sti (Naturstyrelsens sti) 

Den øst-vest gående del af strækningen mellem Nymindestrømmen og 

Vesterhavsvej etableres på eksisterende sti. På denne sti udføres vedligeholdelse 

med udlæg af 5 cm stenmel. 

 

Tilslutning ved Nymindegab 

På den eksisterende gang- og cykelsti/grussti i nord-sydgående retning øst for 

Nymindestrømmen udlægges der 5 cm stenmel og skråningerne afrettes med 

sand. Ved Vesterhavsvej nordøst for Nymindegab Kro justeres fortovsfliserne på 

begge sider af vejen. Nord for vejen tilsluttes cykelstien den eksisterende grussti 

ved at etablere en ny cirka 20 meter lang tilslutning med kombiasfalt. Vejen 

reguleres med en forsætning til sikring af krydsning og nedbringelse af 

hastigheden ved byzone. 

 

http://www.kyst.dk/
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Cykelstien er på størstedelen af ruten placeret inden for strandbeskyttelseslinjen. 

Projektområdet og placering i forhold til strandbeskyttelseslinjen er illustreret 

på Figur 1. På en stor del af strækningen vil cykelstien forløbe på eksisterende sti, 

hvor der kun foretages mindre ændringer ved udlæg af stenmel. I den nordvest-

lige del af strækningen vil der skulle inddrages et nyt areal, hvor der skal 

foretages en mindre terrænregulering. Mod øst ved Nymindegab vil der også 

skulle foretages mindre ændringer langs eksisterende sti inden for strandbeskyt-

telseslinjen. 

 

 
Figur 1 Projektområdet (Blå linje) overlapper med strandbeskyttelseslinjen på 

hele cykelstiens strækning (orange skraveret). 

 

Området er omfattet af fredningen af Værnengene (Naturklagenævnets afgørelse 

af 24. juni 2004), samt delvist af søbeskyttelseslinjen. Ejendommene er beliggende 

i  Natura 2000-område nr.  69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen 

(habitatområde nr. 62, fuglebeskyttelsesområde nr. 43 og/eller Ramsarområde 

Ringkøbing Fjord), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning 

og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 

visse arter. 

 

Udpegningsgrundlag for habitat- og fuglebeskyttelsesområdet: 

  

http://www.kyst.dk/
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Det konkluderes i ansøgningen på baggrund af en nærmere analyse af 

påvirkningen af Natura 2000-området, at:  

 

På baggrund af projektets relativt beskedne nye arealinddragelse og da 

cykelstiens funktion ikke påvirkes, vurderes anlæg af cykelstien ikke at medføre 

en påvirkning af udpegningsgrundlaget for natura 2000 område nr. 69. 

Projektet er således ikke til hinder for at områdets integritet bevares, og at der 

kan opnås gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på områdets 

udpegningsgrundlag. 

 

Om forholdet til Bilag IV-arter konkluderes: 

 

Anlæg af cykelstien vurderes ikke at, medføre nogen væsentlig forringelse 

yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Ligeledes vurderes spredningsvejene 

for bilag IV arter i området ikke at blive forringet væsentligt som anlæggelse af 

den nye cykelsti. Det vurderes at driften af cykelstien ikke vil påføre yderligere 

forstyrrelse end den eksisterende biltrafik. Der vil forsvinde ca. 58 m² hede, som 

er et potentielt levested for markfirben. Det vurderes dog, at der fortsat er store 

sammenhængende arealer som er egnede levesteder for markfirben. Derfor 

vurderes den økologiske funktionalitet at kunne opretholdes. 

 

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.  

 

http://www.kyst.dk/
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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. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Ansøgningen omhandler anlæg af en cykelsti ved, der stort set forløber i et 

eksisterende stiforløb. Udvidelse og anlæg af nye veje, cykelstier mv. kræver 

dispensation. 

  

Efter praksis dispenseres der til de ændringer og forbedringer af en offentlig 

vejanlæg og dens udstyr, som er nødvendige for, at der kan opretholdes 

tidssvarende og trafikmæssigt forsvarlige veje og cykelstier, hvilket vil omfatte den 

ansøgte cykelsti. Cykelstien er endvidere en del af et sammenhængende stiforløb 

med tilsvarende anlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune, og det to anlæg forbindes. 

  

Kystdirektoratet finder ikke, at der er landskabelige forhold eller andet, som taler 

imod en dispensation, hvorfor der hermed dispenseres til anlæg af cykelstien som 

ansøgt inden for strandbeskyttelseslinjen. 

 

Kystdirektoratet lægger til grund for dispensationen, at berørte lodsejere er 

indforstået med og meddeler tilsagn til anlægsarbejderne. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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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. 

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  

 

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/
mailto:jkw@kyst.dk
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Med venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Afdelingschef 

 

 

 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 

 Varde Kommune, vardekommune@varde.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Varde, varde@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sydvestjylland, sydvestjylland@friluftsraadet.dk   

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Varde, varde@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 Sydjylland, nordlig del, 
sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

 Naturstyrelsen, nst@nst.dk  

 

 

 

vardekommune@varde.dk; dn@dn.dk; varde@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

sydvestjylland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; varde@dof.dk; 

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

sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk; nst@nst.dk; blh@nst.dk; asth@cowi.com; 

tbkr@cowi.com; tkri@cowi.com; krla@cowi.com 

 

Sendt ved brev til: 

- Nymindegab Kro A/S, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel 

- Ole Hansen Kristensen, Andreas Kristensen og Niels Hansen Kristensen, 

Vesterhavsvej 324A, 6830 Nørre Nebel 

- Carsten Serritzlew og Yrsa Vinther Serritzlew, Redningsvejen 2A, 6830 

Nørre Nebel 

- Oluf Lorentsen Jensen og Maja Lorentsen Jensen, Redningsvejen 2, 6830 

Nørre Nebel 
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