Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive

Kystdirektoratet
J.nr. 19/02202-5
Ref. Jacob Hansen Rye
14-08-2019

Att. Flemming Kofoed, flko@skivekommune.dk

Dispensation til terrænændringer og genopførelse af bro inden for
strandbeskyttelseslinjen, matr. 1, Humlegård, Krejbjerg, Skive
Kommune
Ansøgning
Du har pr. mail af 22. marts 2019 fremsendt en ansøgning om dispensation til
terrænændringer (regulering af vandløb) og genopførelse af bro inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1, Humlegård, Krejbjerg.
Afgørelse
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til terrænændringer og genopførelse af bro, jf. redegørelsen
herunder.
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.
Redegørelse for sagen
Ansøgningen er indsendt af Skive Kommune med accept fra lodsejer. Projektet
beskrives overordnet som følgende:
Digelauget ved Hjerk Nor ønsker ikke at fortsætte med at bruge slusen, da
landbrugsinteresserne gennem årene er blevet mindre. I forbindelse med
nedlæggelse af digelauget ønsker de at forskønne området. Det skal ske ved at
fjerne ikke naturlige materialer som slusen og betonudlægningen op ad digerne.
Stierne på digerne og broforbindelsen over udløbet skal bevares af hensyn til de
rekreative værdier. Efter ændringen nedlægges digelauget.
1

Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse
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Projektet går ud på at fjerne betonen i slusebygværket og på digerne og åbne op for
et mere uhindret udløb fra noret ud i fjorden.
For at vandløbet mellem noret og fjorden kan virke som et vandløb, skal der være
et fald på vandet, så noret overvejende vil være fersk og ikke bliver en del af
søterritoriet. Dette sikres ved at der på en strækning af udløbet på ca. 40 m
udlægges sten på åbunden, så norets vandspejl kommer til at stå ca. 10-20 cm
højere end fjordens vandspejl i normalsituationer.
Derudover skal den gamle kystsikring med betonfliser og beton fjernes og erstattes
med naturlige materialer som ler og sten. Diget bliver liggende og den eksisterende
bro erstattes af en ny bro henover norets udløb.
Den gamle bro, der er bygget oven på slusen, skal erstattes af en ny bro uden
gelænder. Broen skal være ca. 8 m lang (spænd), 2,2 m bred og etableres uden
gelænder, men med lister ovenpå plankerne langs siderne. Broen bygges af
galvaniserede jernprofiler med påskruede egeplanker.

Projektskitse fra ansøgningen, der viser de forskellige delelementer.
Lyseblå streg:
Angiver ca. 80 m, hvor der skal kystsikres med naturmaterialer, sten og ler, efter at
den gamle beton sikring er fjernet. Der bruges ler, paksten og hovedsten.
Kystdirektoratets finder, at projektet for så vidt angår diget ligger uden for
Kystdirektoratets myndighedsområde. Der er enten tale om vedligeholdelse af et
lovligt kystbeskyttelsesanlæg (dige), eller om ændring af et kystbeskyttelsesanlæg.
Sidstnævnte forudsætter tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven hos rette
myndighed, Skive Kommune. Myndigheden kan i som en del af en sådan tilladelse
inddrage eks. naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinjen). Såfremt
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myndigheden vurderer, at der er tale om vedligeholdelse af et
kystbeskyttelsesanlæg, er der efter Kystdirektoratets vurdering ikke tale om en
tilstandsændring inden for strandbeskyttelseslinjen.
Denne del af sagen overlades til rette myndighed, Skive Kommune.
Grøn streg:
Angiver de to strækninger langs med udløbet på i alt. Ca. 80 m hvor der skal
brinksikres. Der vil blive kørt med maskiner langs med udløbet, enten på
jernplader og/eller bånd. Der bruges paksten.
Hvidt areal:
Angiver hvor der skal udlægges grus på udløbets bund for at få hældning på
vandløbet. Gruset skal hæve vandspejlet med ca. 10-20 cm i den sydlige ende og
der skal være et fald på vandspejlet på ca. 3-5 o/oo henover gruset. Der bruges
paksten og gydegrus.
Rød streg:
Angiver at broen over sluseværket skal erstattes af en ny gangbro på i alt 20 m,
hvoraf der skal være et frit spænd på 8 m mellem 2 bropiller. Broen bygges af
galvaniserede jernprofiler med påskruede egeplanker.

Skitse fra ansøgningen, der viser broens udformning.
Der er den 9. august 2019 meddelt tilladelse efter Vandløbsloven til regulering af
vandløbet som beskrevet oven for.
Der er den 25. marts 2019 meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til
gennemførelse af projektet.
I forbindelse med anlæg af projektet udlægges køreplader, på steder hvor kørsel
inden for beskyttet natur ikke kan undgås.
Ejendommen er beliggende i en afstand på ca. 12 km fra nærmeste Natura 2000område nr. 31, Kås Hoved, jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter.
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Henset til afstanden og projektets karakter er der ikke foretaget en nærmere
vurdering af projektets påvirkning. Skive Kommune har i afgørelse efter
Vandløbsloven vurderet at habitatområdet ikke vil blive påvirket af projektet.
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.
Begrundelse for afgørelsen
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor
dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
Terrænændring
Udlægget af grus i vandløbet, samt sikringen af brinken vil resultere mindre
terrænændringer.
Det er Kystdirektoratets vurdering, at terrænændringer er nødvendige for at sikre
projektformålets (nedlægning af digelauget) gennemførelse, samt at der ikke
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foretages terrænændringer ud over det absolut nødvendige. Projektet vil endvidere
have et samlet set naturforbedrende resultat.
Kystdirektoratet finder på dette grundlag, at der er tale om et særligt tilfælde, der
kan begrunde en dispensation efter § 65b, stk. 1.
Bro
Det fremgår af lovbemærkningerne til en ændring af naturbeskyttelsesloven i 1994
- "kystloven" - at det i overensstemmelse med hidtidig praksis vil være muligt at
etablere mindre foranstaltninger til støtte for friluftslivet og dermed til fremme af
turismen. Mindre foranstaltninger er f.eks. toiletbygninger, informationstavler og
skilte samt andre beskedne opholdsfaciliteter. Der forudsættes, at anlægget
placeres og udføres under hensyntagen til den omgivende natur.
Der er søgt om dispensation til at genopførelse af en eksisterende broforbindelse,
der er frit tilgængelige for områdets besøgende.
Kystdirektoratet vurderer, at der tale om et beskedent anlæg, som ikke vil påvirke
oplevelsen af kystlandskabet nævneværdigt.
Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund dispensation til det ansøgte efter §
65b, stk. 1.
For begge forhold
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,
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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

Jacob Hansen Rye
jhr@kyst.dk
Afgørelsen er sendt til:
 Skive Kommune, sk@skiveKommune.dk / tek@skiveKommune.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Skive, skive@dn.dk
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk
 Friluftsrådet, Kreds LimfjordSyd limfjordsyd@friluftsraadet.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, Skive, skive@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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