Gårdejer Helle Fjord Jensen
Gl. Landevej 89
4874 Gedser

Kystdirektoratet
J.nr. 19/00253-6
Ref. Johanne Raakjær Nielsen
26-09-2019

Att.: Jacob Bjerre Rasmussen

Afslag på ansøgning om dispensation til opgravning/udvidelse af
eksisterende sø og etablering af insektvold inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2e Stavreby By,
Skelby, i Guldborgsund Kommune
Ansøgning
Du har pr. mail af 19. januar 2019 fremsendt en ansøgning om dispensation til
opgravning/udvidelse af eksisterende sø og etablering af insektvold inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2e Stavreby By, Skelby.
Afgørelse
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opgravning/udvidelse af
eksisterende sø og etablering af insektvold.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet
”Klagevejledning”.
Redegørelse for sagen
Der er ansøgt om opgravning/udvidelse af eksisterende sø og etablering af
insektvold inden for strandbeskyttelseslinjen (fig. 1).
Ansøger oplyser er der er en nuværende sø på 120 m2 og at de ønsker at udvide den
til ca. 500-600 m2 (fig. 2). Ansøger mener at terrænskiftet mellem mark, siv – sø
og engareal med græs - vil forbedre levevis for vildtet og udtrykker også at der er
mange frøer, tudser padder og lign. i området, som vil få godt at mere vand. Ved
udgravning af sø med et vandspejl på 550 m2 udtages ca. 2750 m2 intensiv
landbrugsjord og landbrugsdriften kommer længere væk fra strandengene.
Ansøger informerer at der altid er vand i den nuværende sø, og ønsker at opgrave
ca. 2 m dyb på midten, 1 m dyb i siderne og sluttes af med 45 grader i
yderkanterne. Den opgravede jord lægges langs strandengene som insektvold på
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Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse
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landbrugsjord (fig. 3) og denne intensive landbrugsjord udtages af drift til
insektvold.
Ansøgers teoretiske beregninger på terrænændring:
 550m2 opgravet sø x 1,5 meter i dybde i gns. = 825m3 jord
 3 meter bred insektvold i gns. x 0,5 meter høj = 1,5 m3 jord pr. løbende
meter
 825m3 opgravet jord / 1,5m3 pr. løbende meter = 550 meter insektvold x 5
meter brede (insektvold +2 meter) = 2750 m2 udtagning

Fig. 1. Oversigtskort af området hvor der ønskes etableret sø (rød prik) og
insektvold. Orange skravering anviser strandbeskyttelseslinjen. Gul skravering
indikerer habitatnaturtypen strandeng (1330) med en moderat tilstand.

Fig. 2. Kort der viser udvidelsen af søen i forhold til den eksisterende sø.
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Fig. 3. Kort der viser ønsket placering for insektvold (blå linje) og udvidelse af sø
(blå firkant)

Fig. 4. Lave målebordsplade 1928-1940, der viser, at der tidligere har været en sø
med samme størrelse og placering som den nuværende på ca. 100 m2.
Der er på matriklen registreret et beskyttet sten- og jorddige og §3 beskyttet
strandeng (Naturbeskyttelsesloven).
Ejendommen er beliggende i til Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet
nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand (habitatområde
nr. 152, fuglebeskyttelsesområde nr. 83 og Ramsarområde nr. 25), jf.
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter.
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På arealet hvor der ønskes udvidet en sø er der registreret habitatnaturtypen
strandeng (1330).
Lovgivning
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår, 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 naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter, foretages
en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
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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. Tilstandsændringerne
forudsætter derfor, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
Opgravning/udvidelse af sø
Det fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets Vejledning om 300 m
strandbeskyttelses- og klitfredningszone afsnit 5.5, at selv om anlæg af kunstige
søer og damme kan fremme det naturlige dyre- og planteliv, bør der i
overensstemmelse med hidtidig praksis ikke dispenseres til et sådant anlæg,
medmindre det har grundlag i en mere omfattende plan for naturforbedring til
fremme af udryddelsestruede eller sjældne arter.
Det følger endvidere af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis, at der efter en
konkret vurdering kan meddeles dispensation til etablering af mindre vandhuller
inden for strandbeskyttelseslinjen på arealer, hvor der tidligere naturligt har været
søer/vandhuller, og hvor den naturforbedrende funktion synes ret klar.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke er tale om et tiltag, som har grundlag i en
mere omfattende plan for naturforbedring til fremme af udryddelsestruede og
sjældne arter. Det er endvidere Kystdirektoratets vurdering, at der ikke ud fra
historiske kort (fig. 4) ses at have været en sø, ud over den allerede eksisterende sø
på ca. 100 m2.
Kystdirektoratet har desuden vurdereret, at det ikke kan afvises, at projektet vil
kunne gøre skade på en del af Natura 2000-området. Dette skyldes at søen ønskes
udvidet i den registrerede habitatnaturtype strandeng (1330) som ses på fig. 1,
hvor der derfor vil blive mindre areal af denne udpegede habitatnaturtype, helt
præcis det areal som søen ønskes udvidet.
Kystdirektoratet meddeler derfor på det foreliggende grundlag afslag til
opgravning/udvidelse af sø.
Insektvold
Der ønskes etableret en insektvold. Dette bevirker, at der skal udføres permanente
terrænændringer. Terrænændringer er en "ændring i tilstanden", uanset om
terrænændringen sker ved afgravning eller påfyldning.
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Forbuddet mod terrænændringer administreres meget restriktivt, således at der
som altovervejende hovedregel ikke vil kunne gives dispensation hertil,
medmindre der er tale om et helt særligt tilfælde.
Kystdirektoratet finder efter en konkret vurdering, at der ikke er særlige forhold,
der kan begrunde, at der i strid med praksis gives dispensation til den ansøgte
terrænændring.
Der er i vurderingen lagt vægt på, at en dispensation til det ansøgte vil indebære en
væsentlig påvirkning af kyststrækningen, hvilket er i strid med bestemmelsens
formål om at sikre kystlandskabet mod indgreb i den eksisterende tilstand og
anvendelse.
Kystdirektoratet meddeler derfor på det foreliggende grundlag afslag til etablering
af insektvold.
Kystdirektoratet har ikke med denne afgørelse foretaget en vurdering af, om det
ansøgte kan påvirke Natura 2000-området væsentligt eller 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.
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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

Johanne Raakjær Nielsen
+45 20 86 07 38
jorni@kyst.dk

Afgørelsen er sendt til
 Guldborgsund Kommune, kommunen@guldborgsund.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Guldborgsund, guldborgsund@dn.dk
 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk
 Friluftsrådet, Kreds Storstrøm storstroem@friluftsraadet.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, Guldborgsund, guldborgsund@dof.dk
 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen,
oestkredsen@botaniskforening.dk
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk
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