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Dispensation til terrænændring inden for strandbeskyttelseslinjen, 
matr. 5k og 6e, Jyderup By, Vig 
 
Ansøgning 
Du har pr. mail af 7. september 2018 fremsendt en forespørgsel om oprensning af 
sø inden for strandbeskyttelseslinjen. 
 
Kystdirektoratet vurderede, at der ikke var tale om oprensning i traditionelt 
forstand, idet det organiske materiale havde formuldet sig. Efter Kystdirektoratets 
opfattelse var der tale om en terrænændring, omfattet af forbuddet i 
naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1 og sagen er herefter blevet behandlet som en 
ansøgning om dispensation til terrænændring inden for strandbeskyttelseslinjen 
på ejendommen matr. nr. 5k og 6e, Jyderup By, Vig.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til terrænændring med følgende vilkår, jf. redegørelsen. 
 
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. 
 
Da terrænændringen sker på arealer der er udpeget som beskyttede naturtyper 
efter Habitatbekendtgørelsen2 skal det sikres, at projektet ikke vil medføre skade 
på naturen, se yderligere i afsnittet om lovgivning. Der stilles derfor nedenstående 
vilkår. 
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
2 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 

http://www.kyst.dk/
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Vilkår 

1. Der må kun fjernes materiale på arealer helt domineret af tagrør. 
2. Der må alene fjernes tørvelag. Underliggende sand eller stenlag må 

ikke afgraves. 
3. Det opgravede materiale skal fjernes helt fra strandbeskyttet areal.  

 
Der henvises i øvrigt til vilkårene i dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, 
meddelt af Odsherred Kommune den 23. marts 2018. 
 
Redegørelse for sagen 
Der er søgt om dispensation til at genoprette to strandsøer på et fællesareal for 
grundejerforeningen for Vej 7-10. Formålet med oprensningen er forbedre søerne 
som levested for dyr og planter og derved fremme den biologiske mangfoldighed 
på arealet. 
 
I sø 1 (sydlig) bliver et areal på cirka 1.350 m2 oprenset, hvorved rørsumpen 
forsvinder. Efterfølgende vil rørsumpen få lov til igen at brede sig på 350-500 m2 i 
den vestlige side af søen. Resultatet er et åbent vandspejl på ca. 850-1000 m2 i sø 
1. Sø 2 (nordlig) forventes at få et åbent vandspejl på ca. 350 m2. 
Rørsumpen langs den vestlige bred af sø 1 vil give læ til søen og dermed højne 
vandtemperaturen til fordel for padder. 

 
 
Begge søer ønskes oprenset for naturlig tørvedannelse med tagrør. Der graves med 
en brinkhældning på i snit 1:7 og ingen steder stejlere end 1:5 af hensyn til børn, 
padder og den naturlige udformning i landskabet. Sø 1 skal have en vanddybde på 
1 til 1,5 meter på det dybeste sted i vinterhalvåret og 0,4 til 0,6 meter i 
sommerhalvåret måske endda mindre i tørre somre. 
Sø 2 bliver op til 0,5 m dyb med større mulighed for fuldstændig udtørring i 
sommerhalvåret. Der graves ned til ren sandbund, hvilket efter det oplyste for Sø 1 
vil betyde, at der skal graves cirka 51 cm af og for Sø 2 cirka 42 cm. 
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Søerne vil sammen med resten af området kunne levere både føde, yngle- og 
skjulested for endnu flere fugle-, padde- og insektarter end tilfældet er i dag. Det er 
vurderet, at sø 2 vil kunne tørre ud i meget tørre somre til fordel for områdets 
padder. 
 
Området er et sted, hvor der sker en generel kysttilvækst, og strandkanten ligger i 
dag omtrent 125 m længere mod nordvest end den gjorde i 1954 (opmålt på 
luftfoto). Tilvæksten sker gennem etablering af strandvolde der gennem tiden 
kommer til som parallelle forhøjninger på omtrent 2 m med lavninger i mellem. 
Lavninger kan (afhængigt af helt lokale forhold) være mere eller mindre 
vandfyldte. Den naturlige succession vil antageligt gøre hver lavning mindre og 
mindre vandfyldt idet plantevækst hver efterår vil lægge sig i lavningerne, 
formulde og dermed fylde dem op. 
 
Projektet vil reelt set fastholde en given naturtype i den tilstand den nu har, ved at 
hindre eller mindske den naturlige succession, der med tiden ville resultere i at 
området springer i skov. Spørgsmålet er herefter om det ud fra et naturmæssigt 
hensyn er væsentligt om den naturlige succession skal have lov at fortsætte eller 
om den kan/bør begrænses. 
 
Området er forskelligt udpeget efter Naturbeskyttelseslovens § 3 (området udpeget 
som hede og sø) og efter Natura 2000 direktiverne (fuglebeskyttelsesdirektivet og 
habitatdirektivet) som udmøntes i Natura 2000-områderne med tilhørende 
basisanalyse (senest revideret 2010-2011) og handleplan (2016-2021). Området er 
heri udpeget som klitlavning (2190) Naturtyperne er dog ikke indbyrdes 
ekskluderende, og der kan godt forekommer både naturtypen hede og sø i en 
klitlavning. 
 
Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 154, Sejerø Bugt, Saltbæk 
Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke (habitatområde nr. 135 og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 94), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. 
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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 
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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. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at det må være udpegningerne efter Natura 
2000-direktiverne med tilhørende udpegninger, der er styrende for området. Det 
er således for Kystdirektoratet ikke af større betydning om arealerne er at betragte 
som søer efter naturbeskyttelseslovens § 3, idet det er naturtypen klitlavning sagen 
skal vurderes på. 
 
Grundejerforeningen har gennem tiden foretaget pleje af området overordnet set, 
bl.a. gennem projekter og tilladelser givet af Vestsjællands Amt (eks. i 1994). 
Endvidere har grundejerforeningen prøvet at holde tilgroning nede siden 2005 ved 
slåning af arealerne, når jordbundsforholdene har tilladt kørsel i området. 
Dette har dog ikke kunnet hindre tagrør i at vokse frem og visse steder dominere 
floraen. 
 
Med udgangspunkt i Natura 2000-handleplanen for området, og særligt 
beskrivelserne af modstridende naturinteresser (afsnit 3.3) er det 
Kystdirektoratets vurdering, at de terrestriske lysåbne naturtyper prioriteres 
højere end skovnaturtyperne (både skov kontra rigkær og enebærklit kontra skov) 
samt at de prioriteres højere end den marine naturtype lagune. 
 
Det er i handleplanen endvidere et overordnet mål at områdets kystnatur udvikles 
og fastholdes (afsnit 3.1). Projektet vil i dette tilfælde fastholde en naturtype, der 
naturligt ville udvikle sig ud af de prioriterede lysåbne naturtyper med tilknytning 
til kysten. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte vil medvirke til at realisere 
Natura 2000 handleplanen ved at påvirke Natura 2000-området i en for naturen 
positiv retning. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller 
voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Kystdirektoratet finder på dette grundlag at der er tale om et særligt tilfælde, 
hvorfra der kan meddeles dispensation. 
 
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  
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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. 

 
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 
naturbeskyttelsesloven. 
 
Med venlig hilsen 

 
Jacob Hansen Rye 
   
jhr@kyst.dk 
 
  

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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Afgørelsen er sendt til:  
 Odsherred Kommune, kommune@odsherred.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, odsherred@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt; fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, Odsherred, odsherred@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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