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15-11-2019 
 

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af autocamperplads 
inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2e 
Bredalsgård, Humlum, Bredalsvigvej 5, 7600 Humlum i Struer 
Kommune 
 
Ansøgning 
I har pr. mail af 13. juni 2019 fremsendt en ansøgning om dispensation til 
etablering af autocamperplads på campingplads inden for strandbeskyttelseslinjen 
på ejendommen matr. nr. 2e Bredalsgård, Humlum, i Struer Kommune.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af autocamperplads. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 
”Klagevejledning”. 
 
Redegørelse for sagen 
Ejendommen er beliggende i landzone. Campingpladsen er beliggende henholdsvis 
inden for den oprindelige del af strandbeskyttelseslinjen på 100 meter, der blev 
fastlagt i 1937 samt i den udvidede del af strandbeskyttelseslinjen der trådte i kraft 
den 4. juni 2003. Se figur 1.  
Det ansøgte ønskes placeret i den udvidede del af strandbeskyttelseslinjen.  
 

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

http://www.kyst.dk/
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Figur 1. Kort over den omtalte ejendom. Den røde prik marker ejendommen. De sorte 
streger markerer matrikelskel. Den gule skravering markerer den nuværende 
strandbeskyttelseslinje, og den røde streg markerer den oprindelige strandbeskyttelseslinje. 
 
Af ansøgningen fremgår det, at det er ønsket at etablere en autocamperplads langs 
vejen på en strækning på 190 meter nordøst for den eksisterende campingplads og 
på den måde imødekomme den øgede mængede af autocampere. Se figur 2. 
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Figur 2. Billede fra ansøgningen, der viser placering af den ønskede autocamperplads. 
 
Kystdirektoratet sendte den 24. oktober 2019 et varsel af afslag på det ansøgte, 
hvorefter I telefonisk oplyste at areal alene skulle bruges til parkering og der ikke 
skulle etableres strøm eller lignede. Det var blot ønsket at udlægge kørefliser, 
således at terrænet ikke blev beskadiget. Dertil blev det oplyst at der har været 
mobilehomes på arealet indtil 2010, hvor der være en frist for afvikling af denne 
anvendelse af arealet. De sidste år har der været opstillet bådtrailere på arealet, 
hvorfor I mener at der ikke vil føre til mere slitage på arealet.  
Endvidere blev det oplyst at campingpladsen har mange efterspørgsler på 
parkeringsmuligheder for autocampere og der ikke er tale om længerevarende 
campering, samt at campingpladsen ikke har mulighed for at opkøbe mere jord til 
campingpladsen, da naboerne ikke ville sælge.  
 
I 1987, det vil sige før strandbeskyttelseslinjen blev fastlagt på arealet, tog 
Ringkøbing Amtskommune stilling til at campingpladsen var ”vokset” ud over de 

rammer, som var angivet ved pladsens etablering, og herved blev det fastlagt, at 
den nordlige del af pladsen - "Skovvej" - ikke måtte anvendes til campering, dog 
således at de 9 vogne, som på daværende tidspunkt stod der, måtte blive stående, 
indtil de blev afviklede (fjernet i forbindelse med udskiftning af vogn). I 1989 
bliver der ansøgt om at inddrage arealet til campingpladsen, hvilket der blev givet 
afslag på og det bliver fastlagt at arealet var en del af pladsens friareal mellem den 
egentlige campingplads og et areal, som blev udlagt som offentligt tilgængeligt 
areal i forbindelse med etablering af pladsen. 
 
Det ønskede areal er ikke inddraget i lokalplanen for campingpladsen. Se figur 3. 
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Figur 3. Kortudsnit fra lokalplanen der viser afgræsningen af campingpladsen. 
 
Ejendommen er beliggende op til Natura 2000-område nr. 62 Venø, Venø Sund 
(habitatområde nr. 55 Venø, Venø Sund og fuglebeskyttelsesområde nr. 40 Venø, 
Venø Sund) jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse 
arter. 
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Autocamperpladsen ønskes placeret op til et område, der er kortlagt som 
habitatnatur med en mosaik af naturtyperne grå/grøn klit (2130) 40%, strandeng 
(1330) 40% og klithede (2140)20%, alle med moderat naturværdi. 
 
Gældende for det ansøgte område 

- Det ansøgte vil være beliggende op til et område registreret som beskyttet 
hede, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3. 

- Området er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab.  
 
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. Tilstandsændringen 
forudsætter derfor, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  
 
Det er anført i lovbemærkningerne til kystlovforslaget, at der i rimelig omfang vil 
kunne dispenseres fra forbuddet mod tilstandsændringer til efterkommelse af 
ønsker fra eksisterende virksomheder (herunder campingpladser) i den udvidede 
strandbeskyttelseszone om arealmæssigt begrænsede udvidelser, som er 
nødvendige for at virksomheden kan tilpasse sig udviklingen. 
 
For campingpladser over 75 enheder betyder tilkendegivelsen i 
lovbemærkningerne, at der normalt vil være grundlag for at dispensere til 
udvidelser, nybyggeri m.v. som er nødvendige for, at campingpladsen kan 
gennemføre en sædvanlig produktudvikling. Der vil også kunne dispenseres til en 
øget kapacitet, således at den arealmæssige udvidelse i videst mulig omfang 
foretages landværts i pladsens eksisterende bredde og ikke står i urimeligt forhold 
til hverken kapaciteten for den eksisterende campingplads eller størrelsen på de 
allerede afholdte investeringer i virksomheden. Endvidere må afgørende 
landskabelige hensyn til landskabet ikke tale herimod. 
 
Humlum Fiskerleje og Camping er godkendt til 240 enheder og er derfor omfattet 
af muligheden for denne lempeligere praksis.  
 
Udvidelsen ønskes dog ikke foretaget landværts campingpladsen, men som en 
forlængelse af denne på et 190 meter langt areal langs kysten i nordøstlig retning, 
hvor landskabet er åbent og helt uden bebyggelse. Dette vil medføre at 
campingpladsen vil fremstå mere markant i landskabet og at der vil blive åbent op 
for et nyt område, som i dag er udlagt som friareal til campingpladsen.  
Ligeledes vil udvidelsen være uden for det lokalplanlagte område der er udlagt til 
campingplads. 
 
Udvidelsen af campingpladsen ønskes op til et Natura 2000 områdes afgræsning, 
og op til et område med kortlagt habitatnatur. Det er Kystdirektoratets vurdering 
at det ikke kan udelukkes, at den ansøgte udvidelse af campingpladsen kan påvirke 
naturtyperne som følge af øget intensitet i anvendelsen af arealet.  
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At ejer oplyser at der har stået mobilehomes på arealet frem til 2010, ændrer ikke 
på Kystdirektoratet vurdering, idet denne anvendelse af arealet ifølge 
Kystdirektoratets oplysninger ikke har været lovlig.  
 
At der har været et ulovligt forhold, da strandbeskyttelseslinjen trådte i kraft, kan 
ikke medføre, at forholdet blev lovligt, da linjen trådte i kraft.  
Hvis anvendelsen blev set som lovlig ved strandbeskyttelseslinjen ikrafttrædelses, 
vil dette ikke ændre på Kystdirektoratet vurdering, da anvendelsen ikke har været 
kontinuer frem til i dag, da camperingen ophørte i 2010 og arealet i de seneste år 
har været brugt til bådopbevaring.   
 
Kystdirektoratet finder samlet set og på ovenstående baggrund, at projektet ikke er 
omfattet af den lempeligere praksis, der er bekrevet ovenfor. 
 
Kystdirektoratet finder således ikke, at der er særlige forhold, der kan medføre en 
dispensation til etablering af autocamperplads indenfor den udvidede 
strandbeskyttelseslinje. Det er indgået i vurderingen, at en dispensation kan 
medføre en betydelig og uheldig præcedenseffekt i strid med formålet med 
bestemmelserne.  
 
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 

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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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 
 

 
Christina Hattesen-Hangård 
+45 20 93 17 86 
cvj@kyst.dk 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Struer Kommune, struer@struer.dk / teknisk@struer.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Struer, struer@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds LimfjordSyd limfjordsyd@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Struer, struer@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Direktør OCFF, Jens Brendstrup, jpb@ocff.dk  
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