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Naturstyrelsen Blåvandshuk  
Ålholtvej 1 
6840 Oksbøl      
 
Att.: Stig Charmig Bayer 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/01173-7 
Ref. Johanne Raakjær Nielsen 
04-11-2019 
 

Dispensation i en 5-årig periode til midlertidige hegn til beskyttelse af 
kystfuglene på Søren Jessen Sand, Fanø inden for klitfredningslinjen 
og strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 509 Odden By, 
Nordby, i Fanø Kommune.  
 
Ansøgning  
Du har d. 29. april 2019 på vegne af Naturstyrelsen søgt om dispensation til 
midlertidige hegn til beskyttelse af kystfuglene inden for klitfredningslinjen og 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 509 Odden By, Nordby. 
 
Afgørelse  
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15 og § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til 
midlertidige hegn til beskyttelse af kystfuglene.  
 
Dispensationen er 5-årig og udløber 31. december 2024 
 
Dispensationen vedrører alene klitfredningen og 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 Fødevarenævnet 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:  

 Hegnene fjernes inden d. 31. december 2024 
 
 
 
 

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 
Naturstyrelsen søger om dispensation til at opsætte midlertidige hegn inden for 
klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 509 Odden By, Nordby 
og de umatrikuleret arealer (fig. 1) med henblik på at sikre ynglelokaliteter for 
primært hvidbrystet præstekrave og dværgterne. 
 
Naturstyrelsen samarbejder med Nationalpark Vadehavet i anledning af 
Nationalpark Vadehavets kystfugleprojekt, hvor der bl.a. arbejdes med 
udhegninger/afmærkninger i forhold til mennesker og kreaturer, samt egentlige 
indhegninger af koloniområder med skiltning m.v. 
 
De vigtige yngleområder for kystfuglene på Fanø Nordspids er beliggende på 
overgangen mellem Grønningen (strandengen) og det/de tilstødende 
tidevandsområder/sandbanker og på selve Søren Jessens Sand vest herfor. Fig. 2 
viser hvor der traditionelt har ynglet hvidbrystet præstekrave og dværgterne de 
senere år.  Rederne inde på strandengen på fig. 2 medtages ikke i dette projekt, da 
det er privatejet. Det er på selve Søren Jessen Sand, der ønskes etableret 
midlertidige hegn til beskyttelse af kystfuglene. Grønningen, som er 
strandengsarealerne inde på Fanø, afgræsses med kreaturer, men da Grønningen 
ikke er hegnet ud mod kysten kan kreaturerne gå ud på Søren Jessen Sand, hvor 
der herved opstår fare for unødig redetramp.  
 
Naturstyrelse ønsker at opsætte hegn i en 5-årig periode gældende fra 2020. De 
kan ikke angive præcist hvor de vil opsætte hegnet, da de bliver sat op når de fra år 
til år præcist ved hvor fuglene placerer deres reder. Når en/flere reder er etableret 
bliver der opsat hegn. Hegnene vil derfor kunne forekomme på hele arealet inden 
for højsandet (se arealet på fig. 1).   
 
Frahegningerne vil blive opført med alm. kreaturhegn e.l., hvortil der kobles en 
spændingsgiver drevet af batteri. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 1. Luftfoto over arealet Søren Jessens Sand hvor der ønskes etableret 
udhegninger om reder (rød stiplet linje), matrikuleret del ejes af Naturstyrelsen 
(brun skravering) og det resterende er umatrikuleret.  
 

 
Fig. 2. Kort der viser hvor der traditionelt har ynglet hvidbrystet præstekrave og 
dværgterne de senere år (røde cirkler). 
 
Området er en del af Nationalpark Vadehavet og omfattet af natur- og vildtreservat 
Vadehavet. 
 
 

http://www.kyst.dk/
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Arealet er beliggende i Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å 
og Varde Å vest for Varde (habitatområde nr. 78, fuglebeskyttelsesområde nr. 53 
og Ramsarområde nr. 27), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt 
beskyttelse af visse arter. 
 

 

 
 
På arealet er der registreret habitatnaturtypen vadeflade/mudder og sandflade 
blottet ved ebbe (1140). 

Der er i området kortlagt potentielle ynglelokaliteter for dværgterne, havterne og 
hvidbrystet præstekrave. 
 
Naturstyrelsen vurderer at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og 
plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de 
enkelte arters forekomst i området haves dog ikke. Det er sandsynligt, at padder 
som markfirben, spidssnudet frø og strandtudse findes i området, men disse vil 
ikke være påvirket af hegningen.  
 
Lovgivning  
Af naturbeskyttelseslovens § 8 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 
tilstanden af klitfredede arealer. Der må ikke foretages gravearbejder, etableres 
hegn, placeres campingvogne og lignende, arealerne må ikke afgræsses, og der må 
ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der 
fastlægges skel.  

http://www.kyst.dk/
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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 
klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen.  
 
Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65b. 
 
Af klitfredningsbekendtgørelsens § 1 fremgår det, at det på de klitfredede arealer 
blandt andet ikke er tilladt at fjerne beplantning eller indretninger, der tjener til 
sandflugtens dæmpning, køre med motorkøretøjer uden for lovligt anlagte veje, at 
opstille telte og lignende eller at foretage gravearbejder.  
 
Kystdirektoratet kan gøre undtagelse fra forbuddene, jf. § 4.  
 
Klitfredningen og strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af 
hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres 
der kun, når der foreligger en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil 
være uden konsekvenser for den fremtidige administration af de klitfredede 
arealer og strandbeskyttelseslinjen.  
 
Før der gives dispensation fra klitfredningen og 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 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 § 8 og § 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 klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen og 
forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Efter samlet vurdering af det ansøgte finder Kystdirektoratet, at der er tale om et 
særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation til det ansøgte. 
 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet vurderer, at hegningsprojektet har et klart naturforbedrende 
formål, idet en hegningen skal være med til at undgå unødig redetramp af 
kystfuglene hvidbrystet præstekrave og dværgterne på Fanø Nordspids. 
Det vurderes, at en indhegning af ynglelokaliteterne, vil være med til at sikre og 
forbedre bevaringsstatus for arterne på udpegningsgrundlaget og derved er i 
overensstemmelse med Natura 2000-planlægningen i området. 
 
Da projektet er i overensstemmelse med Nature 2000-planen, skal der derfor ikke 
udarbejdes en nærmere redegørelse for projektets effekt på udpegningsgrundlaget. 
 

Kystdirektoratet kan tilslutte sig Naturstyrelsens vurdering i forhold til bilag IV-
arterne, og Kystdirektoratet vurderer derfor at det ansøgte ikke vil 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. 

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. 

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/
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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:  

 Esbjerg Kommune, raadhuset@esbjergkommune.dk  
 Fanø Kommune, raadhuset@fanoe.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   
 Danmarks Naturfredningsforening, Fanø, fanoe@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Sydvestjylland, sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Fanø, fanoe@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk 
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
 Nationalpark Vadehavet, Nationalpark Vadehavet, 

vadehavet@danmarksnationalparker.dk 
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