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Dispensation til midlertidigt anlægsområde på Fyn-siden af Lillebælt i 
forbindelse med etablering af Baltic Pipe gasrørledning inden for 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 14ac, 14c, 14d, 14e, 
14ad Skrillinge By, Kauslunde, i Middelfart Kommune 
 
Ansøgning 
Du har pr. mail af 18. juni 2019 på vegne af Energinet fremsendt en ansøgning om 
dispensation til midlertidigt anlægsområde på Fyn-siden af Lillebælt i forbindelse 
med etablering af Baltic Pipe gasrørledning inden for strandbeskyttelseslinjen på 
ejendommen matr. nr. 14ac, 14c, 14d, 14e, 14ad Skrillinge By, Kauslunde.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidig anlægsområde på Fyn-siden af Lillebælt i 
forbindelse med Baltic Pipe gasrørledning. 
 
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. 
 
Vilkår for dispensationen 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

 Dispensationen er tidsbegrænset til perioden 1. marts 2020 til 1. februar 
2021. Området skal efter denne periode efterlades ryddeligt og reetableret. 

 De ønskede arbejdsfaciliteter og trækspil placeres inden for anlægsområde 
markeret med grøn linje på fig. 4. 

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

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 
Der ansøges om midlertidigt anlægsområde på Fyn-siden af Lillebælt i forbindelse 
med etablering af Baltic Pipe gasrørledning. Ansøgningen er en del af Baltic Pipe, 
som omfatter anlæg af gasrørledning, der skal forbinde norske, danske og polske 
gassystemer. I Nordsøen skal et nyt rør kobles til eksisterende norske gasrør, som 
blandt andet medfører, at der skal nedgraves en gasrørledning, der vil passere 
Lillebælt.  
Denne ansøgning omhandler en landsektion i Fyn på matr. nr. 14ac, 14c, 14d, 14e, 
14ad Skrillinge By, Kauslunde (fig. 2). Landsektionen i Jylland er blevet behandlet 
i en tidligere sag (sagsnr.: 19/02360). 
 
Ansøger oplyser at på baggrund af analyser af mulige ruteføringer er det fastlagt, 
at forbindelse mellem Jylland og Fyn skal krydse Lillebælt syd for Fænø. På 
Jyllandssiden føres rørledningen i land ved Stenderup Hage, mens den på 
Fynsiden føres i land ved Middelfart (Fig. 1). 
 

 
Fig. 1. Kortudsnit der viser strækning af Baltic Pipe gasrørledningen over 
Lillebælt. Den blå og gul stiplede linje er Baltic Pipe, og den gule zone er 
strandbeskyttelseslinjen. 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 2. Oversigtskort over hvilke matrikler som er udlagt i landsplandirektivet.  
 
Ved ilandføringen af gasrørledningen på Fynsiden ønsker ansøger at udgrave en 
1,5-2 m dyb rende i strandzonen og ca. 30 m ind i land hvori rørledningen placeres 
(fig. 3). En spunsgrube/spunsvæg etableres som også ses på fig. 3. Rørledningen 
dækkes med sand i strandzonen og til lands tilbagefyldes rørledningen med jord. 
Området reetableres efterfølgende. 
 
Ansøger ønsker derudover at etablere et anlægsareal i forlængelse af 
ilandføringspunktet.  
 
Ansøger ønsker afspærring langs stranden (ca. 100 m) og anlægsarealet. Det 
afspærrede areal langs stranden er den gule firkant på fig. 4 og det grønne areal for 
anlægsarealet hegnes også. Ansøger oplyser at det afspærres med almindelig 
standard stålhegn (fig. 5) og forventes opstillet i perioden maj 2020-januar 2021. 
 
Trækspil ønskes opstillet i den nordlige del af anlægsområdet (fig. 4). 
Trækspillet består af forskellige enkelt komponenter såsom tromle med wire, 
forankring, et linear spil (winch) med gribeanordning monteret i en ramme, en 
container med hydraulik, generator og styring. Komponenterne placeres i 
forlængelse af hinanden som vist på fig. 5. Arealet som er nødvendig for alle 
komponenterne har en længde på op til 100 m.  Ansøger forventer at trækspillet vil 
være på pladsen i en mere afgrænset periode, forventelig fra juni 2020 til 
september 2020. 
 
Der etableres arbejdsfaciliteter som forventelig består af et antal containere (typ. 
5-10) til kontorfaciliteter, 20ft stål (typ. 2-5) containere til arbejdsredskaber og 
lign., et antal mindre containere til affaldshåndtering, toilet faciliteter, vandtanke, 
elforsyning (generatorer), lys master, hegn, parkeringspladser. Arbejdsfaciliteter 
placeres på de flade arealer vest for kysten, inden for ca. 250 m fra kysten i det 
grønne areal på fig. 4. 
 
 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 3. Kort over ilandføring af gasrørledningen på Fyn-siden. Spunsvæg er 
markeret med lilla og selve rørledning er markeret med rød. 
 
 

 
Fig. 4. Kort der viser hvor der etableres arbejdsareal (grøn linje) ved 
landføringen på Fyn-siden. Der opstilles et trækspil (stjerne) og et afspærret 
areal langs stranden (gul firkant) 
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Fig. 5. Billedeksempel på det ønskede hegn samt et typisk og forventet 
arrangement af trækspil. 
 
På matrikel 14e Skrillinge By, Kauslunde dog uden for anlægsområdet er der 
registreret en §3 beskyttet mose (naturbeskyttelsesloven).  
 
Ejendommen er beliggende op til Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt 
(habitatområde nr. 96, fuglebeskyttelsesområde nr. 47 og Ramsarområde nr. 15), 
jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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I forbindelse med hele Baltic Pipe-projektet er der blevet udarbejdet en 
miljøkonsekvensrapport (VVM) heriblandt en habitatvurdering af landdelen af 
projektet, hvor der er lavet en konsekvensvurdering af Natura 2000 områder og 
bilag IV-arter. 
 
I habitatvurderingen informeres det, at der ikke sker anlægsarbejde inde i Natura 
2000-området. Nedenfor er der lavet et udsnit fra habitatvurderingen for de 
relevante anlægsaktiviteter i det søgte anlægsområde, som kan have en påvirkning. 
 
Støj og forstyrrelse 
Det er kun rørhøg og terner på udpegningsgrundlaget for 
fuglebeskyttelsesområdet, der vurderes at være relevant på Fynsiden. 
Miljøstyrelsen (Miljøstyrelsen 2016) har kortlagt levesteder for fugle i Natura 
2000-områderne. To områder langs Gamborg Fjord er kortlagt som levested for 
rørhøg. Det nordlige ligger ca. 320 m syd for projektområdet og det sydlige 280 
m vest for projektområdet. I det nordlige område har Miljøstyrelsen i 2017 
kortlagt 1 mulig ynglefugl (Naturdata, 2018). Afstanden til den forventede 
linjeføring er begge steder ca. 450 m.  
 
Ifølge Dofbasen, har der i nærheden af projektområdet, i løbet af de sidste 10 år 
været registreringer af rørhøg hvert år. Flere år enten med sikre eller 
sandsynlige ynglepar. Arten yngler primært i rørskov, men den kan slå sig ned i 
alle typer af vådområder med en veludviklet rørsump af tagrør på våd bund. 

http://www.kyst.dk/
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Yngleområdet skal være uforstyrret ved og i umiddelbar nærhed af reden i 
perioden 1. april – 1. august (Søgaard et al 2003).  
 
Som beskrevet i afsnit 0 er støjen i en afstand af ca. 300 m neden på omkring 45 
dB. Dette er så lavt, at det ikke vurderes at gøre levestedet uegnet for rørhøg. 
Ligeledes er afstanden større end de 200 m som er fundet for musvåge og 
muligvis også kan gælde for andre arter.  
 
Et område på nordspidsen af Fønsskov Odde er udpeget som levested for 
havterne. Ifølge Miljøportalen og Dofbasen har der i perioden 2005-2018 ikke 
kunne dokumenteres yngel af havterne på de nordlige dele af Fønsskov Odde. 
Endvidere er der ej heller andre ternearter eller klyde, som er dokumenteret 
ynglende i det pågældende område.  
 
Da arterne har været fraværende som ynglende fugle i de foregående 14 år på 
det nordlige Fønsskov Odde, vurderes projektets tilstedeværelse i én enkelt sæson 
ikke at ville forhindre opnåelse af gunstig bevaringsstatus.  
 
Forstyrrelse og anden støj vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning på 
rørhøg og havternens muligheder for at opnå gunstig bevaringsstatus. 
 
Kumulative effekter  
Baltic Pipe etableres på tværs af Lillebælt og virkningerne af de marine 
aktiviteter er vurderet i en selvstændig rapport. Der vurderes ikke at være 
yderligere påvirkninger af Natura 2000-området, når både projektets marine 
del og landdel ses i sammenhæng. Den marine del har konkluderet, at de største 
påvirkninger sker af marsvin og ynglefugle på Fønsskov Odde i anlægsfasen, 
men at en skade undgås ved tilpasninger i projektet. Marsvin bliver ikke påvirket 
af de landbaserede aktiviteter og Fønsskov Odde ligger mere end 1 km fra det 
landbaserede projektområde.  
Der er ikke kendskab til eksisterende eller planlagte relevante projekter i 
området, hvorfor der ikke vurderes at være kumulative effekter af nogen art 
 
I forhold til bilag IV-arter, der kan påvirkes af anlægsområde inden for 
strandbeskyttelsen, bliver der nævnt i habitatkvensvurderingen: 
 
Ved Skrillinge Strand står en enkelt allé med selje-røn langs Østre Hougvej 150 
(20434), hvor de fleste af træerne har hulheder. På grund af beliggenheden i et 
åbent landbrugsland forventes de tilhørende flagermusbestande at være 
beskedne og primært at være af den relativt almindelige art dværgflagermus. 
Den forventede linjeføring krydser alleen, mens arbejdspladser i nærheden ikke 
vil medføre fældning af træer. 
 
I habitatvurderingen bliver der også nævnt de påtænkte afværgeforanstaltninger i 
forhold til flagermus i området: 
 
I de områder hvor fældning af flagermusegnede træer er nødvendigt, vil det blive 
gjort om natten sidst i august til midt i oktober eller slutningen af april til 
begyndelsen af juni. Hvis træerne har hulheder vil fældningen ske i september 
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eller oktober i henhold til artsfredningsbekendtgørelsen. Det vil blive vurderet 
hvorvidt en fældning vil påvirke bestandene idet man fratager dem konkrete 
levesteder. I forlængelse heraf skal det vurderes, om fældede træer/stammer 
inklusiv store grene vil kunne flyttes og dermed stadig kunne være brugbare 
levesteder en årrække frem. Det vil i denne henseende blive vurderet, om de 
egnede træer har betydning for hele bestanden eller om der kan være andre 
træer flagermusene kan benytte, fx i en nærliggende skov. 
 
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. 
 
Etableringen af Baltic Pipe Gasrørledningen er blevet til på bagrund af en 
investeringsbeslutning af Energinet og GAZ-SYSTEM, som forinden er godkendt af 
den danske energi-, forsynings- og klimaminister. Efterfølgende har 
Erhvervsministeren underskrevet ”Bekendtgørelse om landsplandirektiv for 
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gastransmisssionsledning med tilhørende tekniske anlæg”. Baltic Pipe skal give 
adgang til flere forsyningskilder og derved øget forsyningssikkerhed. 
 
Kystdirektoratet vurderer på det foreliggende grundlag at projektet er et væsentligt 
samfundsmæssigt anliggende. Kystdirektoratet finder derfor, at det ansøgte 
midlertidige anlægsområde, som indgår i Baltic Pipe projektet, er en væsentlig 
samfundsmæssig interesse.  
 
Der er i afgørelsen lagt vægt på, at anlægsområdet er midlertidigt placeret med 
forbehold og med hensyn til den omkringliggende natur. 
 
På baggrund af ovenstående meddeler Kystdirektoratet dispensation til det 
midlertidige arbejdsområde. 
 
Kystdirektoratet kan tilslutte sig den udarbejdede habitatvurdering i forhold til 
Natura 2000-området 112 Lillebælt. På baggrund heraf er det 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.  
 
Kystdirektoratet kan tilslutte sig den udarbejdede habitatvurdering i forhold til 
bilag IV-flagermus, som har potentiale til at være i nærhed af det midlertidige 
anlægsområde, men hvor der foretages afværgeforanstaltninger for flagermus. 
 
Herudover vurderer Kystdirektoratet at det ansøgte ikke vil medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
øvrige 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. 
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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 
 

 
 
Johanne Raakjær Nielsen 
  +45 20 86 07 38 
jorni@kyst.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Middelfart Kommune, teknik@middelfart.dk   
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   
 Danmarks Naturfredningsforening, Middelfart, middelfart@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Fyn-nord, fynnord@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening Middelfart, middelfart@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 

fynskredsen@botaniskforening.dk 
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
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