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Morsø Kommune  

Rådhuset Jernbanevej 7 

7900 Nykøbing Mors 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/01541-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

18-11-2019 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til vandløbsrestaurering af 

udløb i Skarum Å på Mors på matr.14d, Skarum By, Alsted, 

Bakkevænget 2, Skarum, 7900 Nykøbing M, Morsø Kommune 

 

 

 

Ansøgning 

I har den 7. juni 2019 ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til  

 vandplanprojektet AAL-521, vandløbsrestaurering af udløb i Skarum Å på Mors, 

på matr.14d, Skarum By, Alsted, Bakkevænget 2, Skarum, 7900 Nykøbing M, 

Morsø Kommune 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til vandløbsrestaureringen som ansøgt samt etablering af spang 

over det frilagte vandløb. 

 

Kystdirektoratet stiller som vilkår for dispensationen, at arbejdet udføres som 

beskrevet, herunder at betonrør og bortgravet overskudsjord bortskaffes uden for 

det strandbeskyttede område, samt at terræn retableres efter kørsel mv.. 

 

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. 

 

 

 

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

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 

40 m rørlagt vandløb ud til kysten af Skarum Å skal frilægges. Oprindelig tilstand 

retableres ved frilæggelse af vandløbet, der etableres midlertidig arbejdsareal og 

efter frilæggelsen etableres et spang over det frilagte vandløb. 

I redegørelse for projektet - Vandplansprojekt Skarum Å (AAL-521) -  er bl.a. 

anført: 

 

b) Anlægsarbejde  

Af hensyn til kørsel med tunge maskiner i projektområdet anbefales det, at 

anlægsarbejdet udføres i en periode, hvor arealerne er tørre eller i en periode 

med frost.  

Herunder er følgende arbejde  

 Opgravning og fjernelse af betonrør  

 Jordarbejde - gravning af nyt tracé  

 Opgravning af sand  

 Stenarbejde – hævning af vandløbsbunden  

 Stenarbejde - udlægning af skjulesten  

 Etablering af spang  

 Option: Sikring af udløb  

 Afværgeforanstaltninger og tekniske anlæg  

 

Opgravning og fjernelse af betonrør  

Rørledningen på 37 m fra st. 7908 til st. 7948, 2 x Ø 100 cm betonrør, graves op 

og bortskaffes til lovlig modtager 

  

Jordarbejde: gravning af nyt tracé  

Der graves et nyt åbent vandløb fra rørindløbet i st. 7908 m til udløbet i 

Limfjorden hvor rørene har ligget. Der skal graves ca. 37 m nyt vandløb 

svarende til længden af rørlægningen.  

Ved projektets gennemførelse, vil der fremkomme overskudsjord. I nærværende 

projekt vil der med de projekterede forhold fremkomme i størrelsesordenen 2,4 

m3 overskudsjord pr. løbende meter svarende til ca. 90 m3 jord i alt. 

Overskudsjord køres væk og deponeres uden for Natura 2000-område nr. 29 

Dråby Vig.  

 

Etablering af spang  

Der skal etableres en 2 m bred overgang (spang) ved vandløbet. Spanget udføres 

i ubehandlet træ. Spanget skal have frit spænd fra bred til bred og bliver ca. 10 m 

langt. Spangets underkant skal være mindst 1 m over vandløbsbunden. Spanget 

forankres med ankre i træ eller metal på begge sider af vandløbet.  

Spangets bærende konstruktion skal bestå af tre rundstokke eller stolper med en 

diameter eller tykkelse på mindst 20 cm. Brædderne på spanget skal være mindst 

5 cm tykke og monteres med en afstand på maksimalt 1,5 cm. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Ejendommen er beliggende i/op til Natura 2000-område nr. 29-Dråby Vig 

(habitatområde nr. 29, fuglebeskyttelsesområde nr. 26), jf. bekendtgørelse nr. 

1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

 

I udredningen er anført om forholdet til Natura 2000-området: 

Natura2000  

Indsatsen ligger i Natura2000-området Dråby Vig. Indsatsen vurderes ikke at 

påvirke bevaringsmålsætningerne for Natura2000-områderne væsentligt.  

Beskyttede arter  

Af de registeret bilag IV arter, har odderen og strandtudsen kendte levesteder på 

Mors. Derudover er der observeret forekomster af: spidssnudet frø, stor 

vandsalamander, samt en lang række af flagemusearter.  

Odderen findes i stort set alle vandløb på Mors. En åbning af rørlægningen vil 

påvirke odderen positivt, ved at øge fourageringsområdet og ynglesteder.  

Der er ikke registreret fund af strandtudser i nærheden af Skarum Å.  

Projektet vurderes ikke at beskadige eller ødelægge yngle- og rastepladser for 

arter opført i hhv. bilag 3 og 5 i Lov om Naturbeskyttelse. …. 

Projektet vurderes ikke, at indvirke negativt på nogle af de beskyttede arter. 

Grundlaget for vurderingen er beskrevet nærmere i rapportens bilag 1 og 2.  

http://www.kyst.dk/
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Samlet vurdering   

Gennemførelse af det beskrevne naturgenopretningsprojekt i vandløbet vurderes, 

at have en positiv effekt på de dyr og planter, der er tilknyttet vandløbet. Det 

vurderes, at vandløbets naturværdi samlet styrkes ved projektet.  

Det vurderes heller ikke, at nogle af beskyttede arter opført i bilag 3 og 5 i Lov 

om Naturbeskyttelse vil påvirkes negativt ved projektet. Der er ikke behov for 

afværge foranstaltninger, som en følge af områdets status for beskyttet natur og 

beskyttede arter. 

 

 
 

 
 

 

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 

http://www.kyst.dk/
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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. 

 

Kystdirektoratet finder, at en retablering af et tidligere rørlagt vandløb til naturlig 

tilstand, er en særlig begrundelse å der kan gøres undtagelse og meddeles en 

dispensation. 

 

Det er endvidere vurderingen, at en retablering af passagemuligheden langs kysten 

kan bibeholdes ved etablering af et spang over det frilagte vandløb. 

 

Kystdirektoratet meddeler således dispensation til frilæggelse af åløbet samt 

etablering af spang. 

 

Dispensationen meddels på vilkår om arbejdets udførelse, samt at overskudsjord 

mv. bortkøres fra det strandbeskyttede område. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at den medsendte redegørelse viser, 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. 

 

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, 

http://www.kyst.dk/
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 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 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 Morsø Kommune, kommunen@morsoe.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, morsoe@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjøtler, 
nordvest@friluftsraadet.dk   

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Morsø, morsoe@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
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Kommunen@morsoe.dk; dn@dn.dk; morsoe@dn.dk; nordvest@friluftsraadet.dk; 

natur@dof.dk; morsoe@dof.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 

miljo@kano-kajak.dk; jacob.bruun@morsoe.dk 

 

http://www.kyst.dk/
mailto:kommunen@morsoe.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:morsoe@dn.dk
mailto:nordvest@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:morsoe@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:jyllandskredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk

