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Fuldendt P/S  

Østervang 2 

6800 Varde 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/00830-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

03-09-2019 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til renovering af natursti/ 

markvej samt udmatrikulering af sti på ejendomme langs Nyminde-

strømmen, Nymindegab, 6830 Nørre Nebel, Varde Kommune 

 

 

Ansøgning 

I har den 22. marts 2019 på vegne Varde Kommune ansøgt om dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen til renovering af natursti/markvej ved 

Hjemmeværnsskoven på matr.5nv, Lønne Præstegård, Lønne, Bjålumvej, 

Nymindegab, 6830 Nørre Nebel, Varde Kommune. 

 

Der ansøges endvidere om dispensation til fastlæggelse af nye skel ved 

udmatrikulering af stien. 

 

Ansøger har oplyst at følgende ejendomme berøres af ansøgningen: 

 

 
 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til renovering af stiforløb med bærelag og stenmel samt til 

renovering af nedkørsel og vendeplads. 

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

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet meddeler endvidere dispensation til etablering af nye skel ved 

udmatrikulering af det endelige stiforløb, jf. § 65b, stk. 1, jf. § 15. 

 

Dispensationerne vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 

anden lovgivning kan være nødvendige. Kystdirektoratet lægger til grund for 

dispensationen, at der indhentes tilladelse hos de enkelte lodsejere eller at der 

opnås adkomst gennem ekspropriation. 

 

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 

En strækning på ca. 1200 m inden for strandbeskyttelseslinjen langs ”Hjemme-

værnsskoven” øst for Nymindestrømmen ønskes renoveret. Hovedparten af 

stiforløbet – bortset fra den første 60 m ved Nymindegab, der er asfalteret – skal 

ændres således der etableres bærelag og stenmelsbelægning, så den bliver mere 

farbar for gående og cyklister end det nuværende forløb som er markvej uden 

bærelag mv. 

 

Ved den asfalterede første del skal en vendeplads renoveres med ny belægning. 

 

Denne sti-strækning er en del af et samlet anlæg jf. nedenstående kort, som 

opgraderer stiforløbet rundt om ”Hjemmeværnsskoven”. Stien agtes 

udmatrikuleret. 

 

I ansøgningen anføres bl.a. (bemærk at det strandbeskyttede areal er st. 0 -1220 i 

nedenstående beskrivelse): 

 

Projektet omhandler forbedring af publikumstilgængeligheden til Hjemmeværns-

skoven og udsigten udover Bjålum Klit, som er en del af sydøstlige ende af 

Ringkøbing fjord og Værnengene. Projektet sikrer en øget og sikker tilgængelig-

hed og gode naturoplevelser i området for gående og cyklister, samt sikrer 

fortsat anvendelse af stien til nødvendige landbrugsmaskiner og adgangsvej til 

ejendomme på ruten. 

  

Projektområdet er beliggende i den sydlige del Ringkøbing fjord og Værnengene. 

Projektstrækningen udgøres af stikvejen Vesterlundvej, som løber fra Vester-

havsvej, vest for Bjålumvej, nordøst om Hjemmeværnsskoven. Vesterlundvej har 

på strækningen karakter af natursti og markvej, og opgraderes i projektet med 

belægning. Fra den asfalterede Vesterlundvej mod nord til Værnvej anlægges en 

ny dobbeltrettet cykelsti langs vejens vestlige side.  

 

http://www.kyst.dk/
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Opgradering af markvej omkring Hjemmeværnsskoven  

Eksisterende forhold  

Opgradering/renovering af markvejen langs Hjemmeværnsskoven udgør en 

strækning på ca. 3220m i åbent land. Markvejen starter ved Vesterhavsvej, hvor 

den er beliggende mellem fjorden og den høje klint, og slutter ved krydset med 

Vesterlundvej. 

  

Fra st. 0 til st. 60 udgøres af nedkørsel/rampe på 3 meters bredde og vendeplads 

med en diameter på ca. 11 meter, disse har en belægning af asfalt/grus. Fra 

vendepladsen overgår markvejen til at have et udtryk af naturtrampesti fra st. 

60 til st. 1475. Fra st. 1475 får stien udtryk af at være en velbenyttet markvej.  

Markvejen har generelt en bredde på 2,5 meter. Fra st. 70 - 1475 har markvejen 

overvejende ikke noget decideret bærelag, men udgøres af de naturligt 

tilstedeværende jordmateriale. Fra st. 1475 – 3220 er der udlagt et kørefast 

bærelag bestående af brokker og sand, med en midterrabat bestående af 

muldjord med vegetation. 

  

Renovering af vendeplads  

Nedkørslens bredde på 3 meter og vendepladsen diameter ændres ikke, men der 

udlægges ny combi asfalt (KB) på i alt 530 m2. 

  

Nedkørslen/rampen til vendepladsen og vendepladsen reetableres efter samme 

princip, som anlæggelsen af asfalteret cykelsti. Her fjernes det eksisterende 

bærelag og erstattes med et bundsikringslag, et lag stabil grus lægges ovenpå og 

øverst kommer en belægning af lys asfaltbeton.  

 

Principtegning af anlæggelsen af cykelsti kan ses i bilag 2 tværsnit 1 

”Dobbeltrettet fællessti langs Vesterlundvej”.  

 

Renovering af markvej  

Markvejen renoveres med udlægning af et holdbart bærelag og afsluttes med en 

overfladebelægning af stenmel i en bredde på maksimalt 2,5 meter fra st. 60 – 

3220. Der udlægges i alt 7850 m2 stenmel. Som udgangspunkt ændres der ikke 

på stiens terrænhøjde, der kan dog forekomme mindre tilpasninger, for at sikre 

et mere plant forløb og bedre integrering til det omgivende terræn. Der tages 

derfor forbehold for at stien stedvist maksimalt kan blive hævet med op til 0,2 

meter over nuværende terræn. 

  

Renoveringen sker ved at eksisterende vejkasse udgraves og overskudsjorden fra 

vejmidte og de inddragede sidearealer (max. 1 meter), udlægges langs den nye 

vejkasses sider. Dette gøres for at sikre en jævn overgang mellem vejkassen og 

det omgivende terræn, samt hurtig retablering af eksisterende vegetation. På 

principtegningerne i bilag 2 benævnes dette som ”Tilpasning ved terræn”.  

Eksisterende dyrehegn på tværs af vejen udskiftes med publikumsvenlige hegn, 

som minimerer risikoen for at hegnet efterlades åbnet efter gennemgang. 

 

http://www.kyst.dk/
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Stiforløb – strandbeskyttelsesdelen markeret med blå afgrænsninger 
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Projektstrækningen er beliggende i landzone, inden for beskyttelsesområderne 

strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjer, skovbyggelinje og eventuelt 

fredskovsarealer samt er beliggende indenfor Fredningerne Værnengene og 

Nymindestrømmen.  

 

Ved projektet berøres mindre områder af beskyttet mose, hede og overdrev ved at 

sidearealer til stien bliver temporært påvirket ved udgravning. Vegetationen søges 

reetableret hurtigst muligt ved at genudlægge den opgravede græstørv. Afhængig 

af placeringen af et beskyttet sten- og jorddige langs Gødel Kanal, kan denne blive 

påvirket ved etableringen af cykelsti-broen langs Vesterlundvej. 

 

Cykelstien er beliggende i/op til Natura 2000-område nr. 69 - Ringkøbing Fjord 

og Nymindestrømmen (habitatområde nr. 62, fuglebeskyttelsesområde nr. 43), jf. 

bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

 

Varde Kommune har i forbindelse med en dispensation af 12. april 2019 fra 

naturbeskyttelseslovens § 3, foretaget nedenstående vurdering af projektets 

påvirkning af beskyttelsesinteresserne: 

 

Hele stianlægget er desuden beliggende langs kanten af et Natura 2000-område. Hele 

strækningen har status som habitatområde, og den vestligehalvdel har desuden status 

som fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde. 

 

Habitatområde nr. 62, Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, er udpeget for en 

række fiskearter, odder, vandranke og en lang række naturtyper. Der er ikke kendskab 

til forekomst af fiskearterne fra udpegningsgrundlaget i Gødel Kanal, men odder og 

vandranke forekommer. Det vurderes, at broens udformning og placering udelukker 

negativ påvirkning af odder og vandranke samt eventuelle forekomster af 

fiskearterne. 

 

Naturstien berører habitatnaturtypen 2190 Klitlavning og de prioriterede habitat-

naturtyper 2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og 

grønsværklit) og 2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede), der alle 

indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområdet. De berørte naturtyper er relativt 

velbevarede og har højeste målsætning i kommunens naturkvalitetsplan. På de berørte 

strækninger er tale om opgradering af eksisterende hjulspor/natursti, hvorfor den 

reelle arealinddragelse er meget beskeden og kun udgør en meget lille andel af 

det samlede kortlagte areal af de nævnte naturtyper i Natura 2000- området. 

 

Ramsarområde nr. 2, Ringkøbing Fjord, er udpeget for store forekomster af 

vandfugle, og Fuglebeskyttelsesområde nr. 43, Ringkøbing Fjord, er udpeget for en 

lang række ynglende og trækkende fuglearter. Flere af disse arter kan forekomme 

/forekommer i naturarealerne langs Gødel Kanal og Nymindestrømmen. Ved 

vurderingen af det forstyrrelsesmæssige aspekt er det en fordel, at forløbet er i kanten 

af beskyttelsesområdet, og at der er tale om opgradering af en eksisterende markvej 

og hjulspor. I forbindelse med planlægningen af projektet var der oprindeligt tale om 

en stiføring centralt igennem mere uberørte dele af naturområderne langs 

http://www.kyst.dk/
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Nymindestrømmen og Gødel Kanal, men af hensyn til både de berørte naturtyper og 

fuglelivet er der undervejs i planlægningen sket en projekttilpasning, så stianlægget nu 

udelukkende etableres i eksisterende markvej og hjulspor langs kanten af Natura 

2000-området. 

 

I administrationen af blandt andet naturbeskyttelsesloven og museumsloven kan der 

kun meddeles tilladelse/dispensation til stiprojektet, såfremt det vurderes, at Natura 

2000-området ikke påvirkes væsentligt, - herunder at det under hensyntagen til 

områdets bevaringsmålsætning og udpegningsgrundlag sikres, at det internationale 

naturbeskyttelsesområdes integritet ikke forringes. 

 

Samlet vurderes det, at der som medfør af ovennævnte vilkår og projekttilpasninger 

kun sker en begrænset påvirkning af områdets naturtyper og fuglearter fra  

udpegningsgrundlaget, og at stiprojektet ikke påvirker Natura 2000-området 

væsentligt, - herunder at det ikke forringer muligheden for at opfylde områdets 

bevaringsmålsætning. 

 

Bilag IV-arterne odder, markfirben og strandtudse formodes at forekomme i området, 

og vandranke findes som nævnt i Gødelen. Det vurderes på baggrund af ovenstående, 

at området kan opretholde sin økologiske funktionalitet for bilag IV-arterne. 

 

Udpegningsgrundlag:  

 

 
 

http://www.kyst.dk/
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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. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Det fremgår af lovbemærkningerne til 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. Der vil således som hidtil kunne tillades opstilling af toiletbygninger, 

informationstavler og skilte samt andre, til opfyldelse af friluftsfunktionen 

nødvendige, beskedne opholdsfaciliteter. Ifølge vejledningen sigtes der endvidere 

til bl.a. stier og mindre parkeringsarealer. Der forudsættes, at anlægget placeres og 

udføres under hensyntagen til den omgivende natur. 

 

Stien forløber i et eksisterende markvejs- og natursti tracé i grænsen mellem 

lavbundsarealerne, der ligger op til Nymindestrømmen og de skovbevoksede 

arealer. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at den ansøgte opgradering af et eksisterende 

stiforløb, med en placering i den landskabelige overgang mellem to landskabs-

typer, mindsker anlæggets påvirkning af kystlandskabet. Kystdirektoratet 

vurderer, at der tale om et anlæg, hvis landskabelige påvirkning vil kunne 

accepteres, når der henses til projektets formål, samt at stien vil være frit 

tilgængelige for områdets besøgende. 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund dispensation til det ansøgte. 

 

Det bemærkes, at Kystdirektoratet lægger til grund for dispensationen, at der 

indhentes tilladelse hos de enkelte lodsejere eller at der opnås adkomst gennem 

ekspropriation.    

 

Kystdirektoratet finder endvidere, at en dispensation til udmatrikulering af stien, 

hvorved der fastlægges nye skel, ikke vil medføre efterfølgende uønskede 

landskabsændringer, samt at der er tale om et særligt tilfælde. 

 

Der meddeles derfor dispensation til etablering af nye skel ved en udmatrikulering 

af stiforløbet inden for strandbeskyttelseslinjen. 

 

Kystdirektoratet finder ikke grundlag for at tilsidesætte Varde Kommunes 

vurdering af forholdet til Natura 2000 – området mv. 

 

Det er på denne baggrund 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. 

 

http://www.kyst.dk/
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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  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Afdelingschef 

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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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  

 Miljøstyrelsen, ojl@mst.dk; 

 Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del, 
sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

 Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
 

Varde Kommune forstår videresendelse af denne afgørelse til samtlige berørte 

lodsejere 

 

 

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; 

ojl@mst.dk; sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk; nst@nst.dk; cll@fuldendt.dk; 

mple@varde.dk: 
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