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Odsherred Food ApS  
Højbyvej 15 A  
4500 Nykøbing Sj 
 
Sendt på e-mail til claus@dansktang.dk 

Kystdirektoratet 
J.nr. 18/02062-45 
Ref. Anne Villadsgaard 
10-12-2019 
 

Tidsbegrænset tilladelse til etablering af et tanganlæg nord for Rørvig 
Havn, Odsherred Kommune 

Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset tilladelse til etablering af et tanganlæg 
nord for Rørvig Havn, Odsherred Kommune. 

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering 
for projektet.  

 

Lovgrundlag 

Etablering af tanganlæg på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 
16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019). 

Kystdirektoratet skal vurdere, om projektet kan påvirke et internationalt naturbe-
skyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og 
udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018). 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Der må alene, som ansøgt, dyrkes arten sukkertang (Saccharina latissima) 
på anlægget. 

2. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 1 år fra 
udstedelsen af denne tilladelse. 

3. Tilladelsen er tidsbegrænset til 5 år og udløber d. 10. december 2024. Hvis 
anlægget fortsat ønskes bevaret herefter, skal Kystdirektoratet ansøges på 
ny. 

4. Udformningen af anlægget, samt dyrknings- og høstningsmetoderne, skal 
være i overensstemmelse med det beskrevet i ansøgningsmaterialet. 

5. Dyrkningslinerne skal holdes inden for det, af de fire hjørnepositioner, af-
grænsede område. 

6. Der skal anvendes gul specialafmærkning til afmærkning af anlægget. 

7. Anlæggets bøjer skal markeres med id-nummer og/eller navn.  

http://www.kyst.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 2 

 

8. Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Kystdirektoratet 
(kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen 
(gst@gst.dk) underrettes herom. Snarest herefter skal samme myndigheder 
tilsendes en færdigmelding, som dokumenterer at projektet er opført i 
overensstemmelse med tilladelsen, samt angiver anlæggets endelige positi-
on.  

9. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde det udlagte anlæg i god og 
forsvarlig stand. Det betyder blandt andet, at løsrevet materiale skal op-
samles/fjernes af anlæggets ejer umiddelbart efter observation eller klage. 

10. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages ændringer eller 
udvidelser af det udlagte anlæg. 

11. Tilladelsen til det opførte anlæg må ikke uden tilladelse fra Kystdirektoratet 
overdrages til andre. 

12. Anlægget eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet, for ejers 
regning, såfremt:  

 anlægget ikke længere anvendes som tanganlæg, 

 anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks gen-
etableres, eller 

 vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes. 

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og 
Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) skal underrettes umiddelbart efter 
anlæggets permanente fjernelse. 

I forbindelse med en fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand 
så tæt på de forhold, som eksisterede inden anlæggets etablering, som 
muligt.  

Der skal tilsendes Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen 
(sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) dokumentation for 
reetableringen.   

13. Inden anlægsarbejdets påbegyndelse skal der, til sikkerhed for opfyldelsen 
af vilkårene indsættes 20.000 kr. på en spærret konto, med Kystdirektora-
tet som hæveberettiget, samt indsendes dokumentation herfor til Kystdi-
rektoratet. Beløbet kan eventuelt, efter aftale med Kystdirektoratet, stilles 
til sikkerhed på anden vis. 

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på, at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de 
for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt. 

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, 
der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lov-
givning.  

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, 
som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for 
et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt 
ansvar.  

http://www.kyst.dk/
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Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions sikker-
hed eller stabilitet. 

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på Søfartsstyrelsens høringssvar af 4. sep-
tember 2019, samt bekendtgørelse 1351 af 29. november 2013 om sejladssikkerhed 
ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande. 

 

Begrundelse for tilladelsen 

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt, 
under de angivne vilkår, med den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige 
hensyn, der taler imod projektet.  

I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. lagt vægt på de indkomne 
høringssvar, samt at formålet med projektet er bæredygtig tangdyrkning og høst-
ning af en hjemmehørende tangart. Det er samtidig vægtet, at anlæggets placering 
ikke forventes at være til væsentlig gene for øvrige aktiviteter i, eller brugere af, 
området.  

På baggrund af ansøgningen, samt administrationspraksis, har Kystdirektoratet 
indsat vilkår nr. 1, hvoraf det fremgår, at anlægget alene må anvendes til dyrkning 
af sukkertang. Tilladelsen indeholder således ikke mulighed for, at andre arter kan 
dyrkes på anlægget.  

Det er Kystdirektoratets vurdering, at et langlineanlæg med dimensionerne 80 x 50 
m ikke vil få en dominerende visuel påvirkning på kystlandskabet, idet størstedelen 
af anlægget ikke vil være synlig over overfladen. Kystdirektoratet har videre vurde-
ret, at anlæggets tilstedeværelse ikke vil medføre væsentlige visuelle gener fra land, 
idet anlægget placeres ca. 50 m fra kystlinjen. 

Kystdirektoratet har på baggrund af anlæggets karakter, samt forhold til andres 
eventuelle anvendelse af søterritoriet, valgt at indsætte vilkår nr. 3, som tidsbe-
grænser tilladelsen til fem år. Kystdirektoratet skal i god tid ansøges på ny, såfremt 
ansøger ønsker anlægget bevaret herefter.  

I forhold til problematikken omkring ålegræs har ansøger oplyst, at der nu, og i de 
seneste tre år, ikke har vokset ålegræs i projektområdet. Det er videre oplyst, at 
bevoksningen af ålegræs, i det tilstødende område, først begynder på dybere vand, 
på omkring 3,5 meters dybde.  

På baggrund af ovenstående oplysninger er det Kystdirektoratets vurdering, at 
tanganlægget ikke vil have en negativ effekt på ålegræs, eller på vandkvaliteten i 
området som helhed. 

Kystdirektoratet har lagt vægt på, at anlægget vil blive besøgt flere gange om ugen, 
og at anlægget dermed løbende overvåges. I den forbindelse er det vægtet, at der 
eksisterer gode adgangsforhold til området i forvejen, blandt andet på grund af 
projektområdets beliggenhed tæt på Rørvig Havn.  

I forhold til løbende overvågning af anlæggets stand har Kystdirektoratet valgt at 
stille vilkår nr. 7 og 9, der stiller krav til anlæggets ejer i forhold til blandt andet 
oprydning af løsrevet materiale fra anlægget. 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet har vægtet, at færdsel til anlægget kun delvist vil ske med båd, og 
der dermed forventes en mindre påvirkning på det omkringliggende miljø. Kystdi-
rektoratet har desuden lagt vægt på, at der sker løbende høstning af tangen og at 
der dermed ikke forventes væsentlige skygningseffekter på bunden.  

I forhold til anlægsfasen har Kystdirektoratet tillagt det betydning, at etableringen 
af anlægget er tidsmæssig begrænset, og at eventuelle påvirkninger på andre aktivi-
teter i området, samt på flora og fauna, forventes at være minimale og kortvarige.  

Til slut har Kystdirektoratet vægtet, at der er opbakning til projektet fra Odsherred 
Kommune.  

Kystdirektoratet har vurderet, at der er tale om et anlæg af en sådan karakter, at 
der skal stilles en økonomisk sikkerhed for at vilkår nr. 1 - 12 overholdes. Formålet 
med sikkerhedsstillelsen er, at der skal være midler til rådighed, såfremt anlægget 
på et senere tidspunkt kræves fjernet. Kystdirektoratet har derfor valgt at stille 
vilkår nr. 13, der siger, at der skal indsættes 20.000 kr. på en spærret konto med 
Kystdirektoratet som hæveberettiget, samt indsendes dokumentation herfor. Dette 
skal ske inden anlægget etableres. 

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af sagens samlede oplysnin- 
ger, samt egen konkrete vurdering.  

 

Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering 

Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et 
internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til 
deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er 
udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn 
til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at pro-
jektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art 
væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.   

Det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 153: Havet og kysten 
mellem Hundested og Rørvig (bestående af H134 og F102). Udpegningsgrundlaget 
for området ses nedenfor:  
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Der er desuden kendskab til bilag IV arten marsvin i området. 

Anlægget ønskes placeret, hvor der er udpeget naturtypen større lavvandede 
bugter og vige (1160). Kystdirektoratet har vurderet, at idet det påvirkede areal 
udgør en meget lille del af det samlede udpeget areal, så vil naturtypen ikke blive 
påvirket væsentligt af projektet. I den forbindelse er det vægtet, at der er tale om et 
anlæg, hvoraf størstedelen befinder sig i vandsøjlen, og der dermed kun er tale om 
en mindre del (ankre/ballastblokke), der direkte berører havbunden og naturtypen 
1160.   

I anlægsfasen kan der forekomme støj og forstyrrelser, der potentielt kan påvirke 
fugle i nærområdet. Kystdirektoratet vurderer dog, at idet anlægsarbejdet vil være 
kortvarigt og af mindre omfang, så vil det ikke medføre en væsentlig negativ 
påvirkning af fuglene.  

I forbindelse med driftsfasen er det oplyst, at anlægget serviceres flere gange om 
ugen, og der dermed vil være generel løbende aktivitet i projektområdet og 
området landsværts det. Det er i den forbindelse vægtet, at anlægget er placeret 
tæt ved Rørvig Havn, hvor der i forvejen sker sejlads, herunder færgefart. Det er 
videre tillagt vægt, at serviceringen ikke altid vil ske med båd og der dermed må 
forventes mindre støjpåvirkning, og forstyrrelse, på omgivelserne.  

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en 
væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag eller 
af bilag IV arten marsvin. Kystdirektoratet vurderer således, at der ikke vil ske en 
væsentlig forringelse af naturtyper og levesteder eller at projektet i øvrigt vil 
medføre forstyrrelser, der har betydelige negative konsekvenser for de arter, som 
området er udpeget for, samt for bilag IV arten marsvin. Kystdirektoratet vurderer 
derfor, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.  

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af sagens samlede 
oplysninger, samt egen konkrete vurdering.  

 

Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter etablering af et tanganlæg. Anlægget har dimensionerne 50 
meter x 80 meter og dets samlede areal udgør 4.000 m2.  

Anlæggets placering kan ses på kortet på næste side og hjørnepositionerne (WGS84 
DDM) er: 

55°56.818'N 11°46.164'E 

55°56.785'N 11°46.125'E 

55°56.772'N 11°46.167'E 

55°56.807'N 11°46.205'E 
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Anlægget udgøres af de fire hjørnepositioner – hver bestående af en bøje og en 
ballastblok, samt af maksimalt 40 produktionsliner á 75 m eller 100 m og af 12 små 
ankre og 28 små bøjer, som vil udgøre ”elevatoreffekt” på linerne. Standardafstan-
den mellem linerne vil være ca. 2 m. 

Afmærkning af anlægget sker efter gældende regler. 

Tangen i anlægget vil være sukkertang (Saccharina latissima), som gror i området i 
forvejen. Linerne vil ikke være podede liner, men liner med vild tang.  

Der er nem adgang fra kysten til tanganlægget via dykkere, og fra den nærliggende 
havn med båd. Tanganlægget vil blive tilset flere gange ugentligt. 

Afhængig af årstiden kan tangen høstes løbende og den vil herefter gro ud igen. 
Udbyttet kan være helt op til 8-10 kg. tang per meter line, men det afhænger meget 
af, hvilket område tangen vokser i. Derfor vil høstningen ske løbende i tangens 
vækstperiode, som er vinter, forår og efterår via dykkere eller fra båd.  

 

 

http://www.kyst.dk/
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Sagsgennemgang 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos Sø-
fartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen, Vikingeskibsmuseet, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
Odsherred Kommune samt sendt til orientering til Danmarks Naturfredningsfor-
ening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsfor-
ening, Ejendomsforeningen Danmark, Geodatastyrelsen, Hundested-Rørvig Fær-
gefart A/S og Rørvig Havn.  

Nedenfor gengives de indkomne bemærkninger. 

 

Søfartsstyrelsen skrev den 4. september 2019 bl.a. følgende:  

”Søfartsstyrelsen har ingen indvendinger imod det ansøgte, men skal henvise til 

vedlagte bekendtgørelse og vurderingsskema, som bedes anvendt i relevant 
omfang. 
  
Der skal forinden etableringen indsendes ansøgning om afmærkning af anlægget. 
Det skal være gul specialafmærkning, men Søfartsstyrelsen skal have oplyst 
fabrikat/type/størrelse.” 
 

Vikingeskibsmuseet skrev den 12. marts 2019 følgende:  

”Vikingeskibsmuseet skal i den anledning udtale, at der ikke er bemærkninger  
til det ansøgte.  
 
Ansøger bør dog være opmærksom på Museumslovens § 29h stk.1, ifølge hvilken 
fund af spor af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejde straks skal 
anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen og arbejdet standes.” 

 

Miljøstyrelsen skrev den 14. marts 2019 følgende:  

”Miljøstyrelsen gør opmærksom på at miljømålet for ålegræs i ydre del af 
Isefjorden er 5,5 meter, hvorfor anlægget om muligt bør placeres på dybder større 
end 5,5 meter. Miljøstyrelsen mener derudover, at da der er tale om et forsøgsbrug 
på et beskyttet Natura 2000-område, så bør en eventuel tilladelse tildeles som 
tidsbegrænset. Miljøstyrelsen vil her anbefale en begrænsning på 5 år.” 
 

Fiskeristyrelsen skrev den 2. april 2019 følgende:  

”Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst har ingen bemærkninger til det ansøgte.”  

 

Alle bemærkninger er sendt i partshøring hos jer. På baggrund af de modtagne 
høringssvar har I fremsendt følgende bemærkninger: 

”I forhold til afmærkningen af området skal denne selvfølgelig ske i 

overensstemmelse med gældende regler, og vil blive udført som påpeget. 
 

http://www.kyst.dk/
http://www.hundested-roervig.dk/web/
http://www.hundested-roervig.dk/web/
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I henhold til naturstyrelsens anmærkning i forhold til ålegræs er dette en vigtig 
faktor at tage i mente. I skrivende stund, og de seneste 3 år, er det adspurgte 
område, et område hvor ålegræs ikke har vokset. I området omkring ”tangbruget” 

begynder bevoksningen af ålegræs først dybere ude, på omkring 3.5 meters dybde. 
Af samme grund vil der ikke være chance for at tangen skygger for ålegræsset.  
Ydermere er det vigtigt at nævne, at tangen er med til at forbedre havmiljøet og 
derved vil kunne hjælpen væksten af ålegræs i fremtiden. 
 
For os er det også rigtig vigtigt, at vi kan gøre det så bæredygtigt som overhoved 
muligt. Da anlægget skal besøges 3 gange om ugen er det vigtigt at vi kan komme 
til anlægget uden båd, og derved uden brug af brændstof.” 

 

Klagevejledning 

Dette dokument indeholder to afgørelser:  

 afgørelse om at give tilladelse til projektet  

 afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering  

 

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

For afgørelserne gælder følgende:  

 Kystdirektoratets afgørelse kan alene påklages for så vidt angår 
retlige forhold.  

 Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har 
en væsentlig individuel interesse i sagen, samt af en berørt 
nationalparkfond eller landsdækkende foreninger og 
organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og 
miljø eller varetagelse af væsentlige rekreative interesser eller 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af: 

1. at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, 
som dokumenterer dens formål, og 

2. at foreningen eller organisationen kan dokumentere, at den 
repræsenterer mindst 100 medlemmer.  
 

 Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.  

 Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.nmkn.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. 

http://www.kyst.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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. § 18 b i 
kystbeskyttelsesloven. 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 
over afgørelsen kan tilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, 
medmindre Kystdirektoratet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret be-
stemmer andet. 

 

Med venlig hilsen 

 
 
Anne Villadsgaard 
 91 33 84 25 
avi@kyst.dk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kopi til: Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Vikingeskibsmuseet, Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse, Odsherred Kommune samt sendt til orientering til Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshus-
ejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark, Geodatastyrelsen, Hun-
dested-Rørvig Færgefart A/S og Rørvig Havn. 

 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside.  

http://www.kyst.dk/
http://www.hundested-roervig.dk/web/
http://www.hundested-roervig.dk/web/

	Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset tilladelse til etablering af et tanganlæg nord for Rørvig Havn, Odsherred Kommune.
	Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
	Lovgrundlag
	Etablering af tanganlæg på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).
	Kystdirektoratet skal vurdere, om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse ar...
	Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på, at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt.
	Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning.
	Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretli...
	Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions sikkerhed eller stabilitet.
	Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på Søfartsstyrelsens høringssvar af 4. september 2019, samt bekendtgørelse 1351 af 29. november 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande.
	Begrundelse for tilladelsen
	Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt, under de angivne vilkår, med den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige hensyn, der taler imod projektet.
	I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. lagt vægt på de indkomne høringssvar, samt at formålet med projektet er bæredygtig tangdyrkning og høstning af en hjemmehørende tangart. Det er samtidig vægtet, at anlæggets placering ikke for...
	På baggrund af ansøgningen, samt administrationspraksis, har Kystdirektoratet indsat vilkår nr. 1, hvoraf det fremgår, at anlægget alene må anvendes til dyrkning af sukkertang. Tilladelsen indeholder således ikke mulighed for, at andre arter kan dyrke...
	Det er Kystdirektoratets vurdering, at et langlineanlæg med dimensionerne 80 x 50 m ikke vil få en dominerende visuel påvirkning på kystlandskabet, idet størstedelen af anlægget ikke vil være synlig over overfladen. Kystdirektoratet har videre vurdere...
	Kystdirektoratet har på baggrund af anlæggets karakter, samt forhold til andres eventuelle anvendelse af søterritoriet, valgt at indsætte vilkår nr. 3, som tidsbegrænser tilladelsen til fem år. Kystdirektoratet skal i god tid ansøges på ny, såfremt an...
	I forhold til problematikken omkring ålegræs har ansøger oplyst, at der nu, og i de seneste tre år, ikke har vokset ålegræs i projektområdet. Det er videre oplyst, at bevoksningen af ålegræs, i det tilstødende område, først begynder på dybere vand, på...
	På baggrund af ovenstående oplysninger er det Kystdirektoratets vurdering, at tanganlægget ikke vil have en negativ effekt på ålegræs, eller på vandkvaliteten i området som helhed.
	Kystdirektoratet har lagt vægt på, at anlægget vil blive besøgt flere gange om ugen, og at anlægget dermed løbende overvåges. I den forbindelse er det vægtet, at der eksisterer gode adgangsforhold til området i forvejen, blandt andet på grund af proje...
	I forhold til løbende overvågning af anlæggets stand har Kystdirektoratet valgt at stille vilkår nr. 7 og 9, der stiller krav til anlæggets ejer i forhold til blandt andet oprydning af løsrevet materiale fra anlægget.
	Kystdirektoratet har vægtet, at færdsel til anlægget kun delvist vil ske med båd, og der dermed forventes en mindre påvirkning på det omkringliggende miljø. Kystdirektoratet har desuden lagt vægt på, at der sker løbende høstning af tangen og at der de...
	I forhold til anlægsfasen har Kystdirektoratet tillagt det betydning, at etableringen af anlægget er tidsmæssig begrænset, og at eventuelle påvirkninger på andre aktiviteter i området, samt på flora og fauna, forventes at være minimale og kortvarige.
	Til slut har Kystdirektoratet vægtet, at der er opbakning til projektet fra Odsherred Kommune.
	Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering
	Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget...
	Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.
	Projektbeskrivelse
	Tilladelsen omfatter etablering af et tanganlæg. Anlægget har dimensionerne 50 meter x 80 meter og dets samlede areal udgør 4.000 m2.
	Anlæggets placering kan ses på kortet på næste side og hjørnepositionerne (WGS84 DDM) er:
	55 56.818'N 11 46.164'E
	55 56.785'N 11 46.125'E
	55 56.772'N 11 46.167'E
	55 56.807'N 11 46.205'E
	Anlægget udgøres af de fire hjørnepositioner – hver bestående af en bøje og en ballastblok, samt af maksimalt 40 produktionsliner á 75 m eller 100 m og af 12 små ankre og 28 små bøjer, som vil udgøre ”elevatoreffekt” på linerne. Standardafstanden mell...
	Afmærkning af anlægget sker efter gældende regler.
	Tangen i anlægget vil være sukkertang (Saccharina latissima), som gror i området i forvejen. Linerne vil ikke være podede liner, men liner med vild tang.
	Der er nem adgang fra kysten til tanganlægget via dykkere, og fra den nærliggende havn med båd. Tanganlægget vil blive tilset flere gange ugentligt.
	Afhængig af årstiden kan tangen høstes løbende og den vil herefter gro ud igen. Udbyttet kan være helt op til 8-10 kg. tang per meter line, men det afhænger meget af, hvilket område tangen vokser i. Derfor vil høstningen ske løbende i tangens vækstper...
	Sagsgennemgang
	Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Vikingeskibsmuseet, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Odsherred ...
	Nedenfor gengives de indkomne bemærkninger.
	Søfartsstyrelsen skrev den 4. september 2019 bl.a. følgende:
	Vikingeskibsmuseet skrev den 12. marts 2019 følgende:
	Miljøstyrelsen skrev den 14. marts 2019 følgende:
	Fiskeristyrelsen skrev den 2. april 2019 følgende:
	Alle bemærkninger er sendt i partshøring hos jer. På baggrund af de modtagne høringssvar har I fremsendt følgende bemærkninger:
	Klagevejledning
	Med venlig hilsen
	Kopi til: Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Vikingeskibsmuseet, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Odsherred Kommune samt sendt til orientering til Danmarks Naturfredningsfore...

