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Naturstyrelsen Vestjylland  
Sendt på e-mail: ticmp@nst.dk 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/02082-5 
Ref. Lone Sivertsen 
20-08-2019 
 

Afgørelse - dispensation  
 
Dispensation til lukning af 34 grøfter på Harboøre Tange inden for 
strandbeskyttelseslinjen, på ejendommen matr. nr. 60, Den nordlige 
Del, Harboøre, i Lemvig Kommune 
 
Ansøgning 
Naturstyrelsen har pr. mail af 2. august.2019 fremsendt en ansøgning om 
dispensation til lukning af grøfter på strandeng inden for strandbeskyttelseslinjen 
på ejendommen matr. nr. 60, Den nordlige Del, Harboøre, Vesterhavsgade 212, 
7680 Thyborøn.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1 jf. § 15, til lukning af 34 grøfter som ansøgt, med henblik på at forbedre 
hydrologien af hensyn til sjældne og truede engfugle. 
 
Indgrebet udføres uden for fuglenes yngletid (dvs. i perioden fra 1. august til 1. 
april). 
 
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 fremsendt den 2. august 2019 af Tina C. M. Pedersen, 
Naturstyrelsen. 
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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Naturstyrelsen Vestjylland søger om at lukke 34 grøfter på Harboøre Tange i en 
strandeng på matr. 60, Den nordlige Del, Harboøre. Projektet er en del af 
Naturstyrelsens naturforvaltningsindsats i Natura 2000 område N28 Agger Tange, 
Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Formålet er at gøre arealet vådere, 
mindre salint og dermed mere egnet som ynglested for fuglene på 
udpegningsgrundlaget. 
 
Projektets formål er som det fremgår af ansøgning, at forbedre hydrologien af 
hensyn til de sjældne og truede engfugle. Ved at lukke udvalgte grøfter ”holdes på” 
ferskvand (fra nedbør og afstrømning), hvilket vil bidrage til at lavninger og loer 
på engene ikke så let udtørrer i yngleperioden, og at vandets saltholdholdighed 
ikke bliver for høj. 
 
 

 
Billede jf. ansøgning der viser dele af grøftesystemet. 
 
Grøfterne vil blive lukket ved at skubbe grøftebalken ned, således at de ikke 
længere er vandførende, og således at der ikke sker terrænhævninger i forhold til 
den nuværende overfladekote.  
 
Der er ifølge ansøgningen kun udvalgte steder hvor grøftekanten/-balken skubbes 
ned, hvilket vil danne ”en prop” i grøften, og der er således tale om at grøfter i hele 
deres længde sløjfes. I alt vil grøftesystemet blive lukket på 34 udvalgte steder som 
der fremgår at fremsendte kort på næste side. 
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Kort jf. ansøgning, der viser med rød markering hvor grøftekanten/balken vil 
blive skubbet ned. indenfor strandbeskyttelseslinjen. 
 
Naturstyrelsen vil forsøge at genskabe den tidligere våde eng ved det ansøgte 
projekt. Som det fremgår af billedserie herunder fremgår det at området var 
væsentligt vådere i 1954.  
 

 
Kort jf. ansøgning, der viser udviklingen i dele af området fra 1954 (til venstre), 
2002 (i midten) og 2008 (til højre). 
 
Naturstyrelsens areal er beliggende i Natura 2000-område nr. N28 Agger Tange, 
Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. (fuglebeskyttelsesområde nr. F39 og 
Ramsar område nr. 5), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om 
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udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. 
 
Områdets udpegningsgrundlag fremgår af nedenstående oversigt. 
 

 
 
Matriklen er endvidere beliggende i Natur- og vildtreservat: Harboøre Tange m.v. 
 
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, idet projektet indebærer 
terrænændringer. 
 
Efter Miljø- og Fødevareklagenævnet praksis kan der, på baggrund af en konkret 
vurdering, meddeles dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til naturprojekter, 
såfremt projektet har en klar naturforbedrende funktion. 
 
Kystdirektoratet lægger til grund for afgørelsen, at der er tale om et projekt, hvor 
den tidligere våde eng forsøges genskabt, hvilket vil forbedre hydrologien til gavn 
for sjældne og truede engfugle, herunder Klyde, Almindelig Ryle (Engryle) og 
Brushane, der er anført på udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 
39. Det er på denne baggrund Kystdirektoratets vurdering, at projektet har en klar 
naturforbedrende funktion, og at der derfor er grundlag for at meddele dispensa-
tion jf. ovennævnte praksis. 
 
Ændringen af hydrologien i det ansøgte projekt opstår ved lukning af grøfter ved at 
grøftebalken skubbes ned, således at der dannes ”en prop” i grøften på udvalgte 
steder. Projektet indebærer således mindre terrænændringer men ikke terrænhæv-
ninger. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at projektet endvidere vil forbedre forholdene for bi-
lag IV-arten Strandtudse. Det er Kystdirektoratets vurdering, at projektet ikke vil 
have en væsentlig negativ påvirkning på områdets egnethed som voksested/leve-
sted, yngle- eller rasteområde for de øvrige bilag IV-arter.  
  
Kystdirektoratet finder efter en samlet vurdering og på ovenstående grundlag, at 
der er tale om et særligt tilfælde, af en sådan samfundsmæssig interesse, at der kan 
dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen til projektet. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at projektet er direkte forbundet med Natura 
2000-områdets forvaltning, og derfor er projektet ikke omfattet af kravet om 
vurdering af en eventuel påvirkning af området, jf. habitatbekendtgørelsen § 6, stk. 
1. 
 
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, 

http://www.kyst.dk/
Hanne Rungø Hilligsøe (hrh)
Bemærk!



 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 6 

 

• 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.naevnenes-
hus.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 pri-
vatpersoner 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 
 

 
Lone Sivertsen 
+45 22 57 18 31 
Lone.Sivertsen@kyst.dk 
 
 
 
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@botaniskfor-

ening.dk  
• Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
• Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
• Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
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