
 

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

Voersaa Borgerforening  
Østkystvejen 327   
  9300 Sæby 
    
Att.: Bjarke Laubek 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/01004-6 
Ref. Johanne Raakjær Nielsen 
20-12-2019 
   

Dispensation til naturgenopretningsprojekt ved Voer Å’s udløb og 

kystlandskab syd for Voersaa inden for strandbeskyttelseslinjen på 
ejendommene matr. nr. 16be, 16ar, 12t og 15æ Den Sydøstlige Del, 
Albæk, i Frederikshavn Kommune 
 
Ansøgning 
Du har pr. mail af 4. april 2019 på vegne af Voersaa Borgerforerning fremsendt en 
ansøgning om dispensation til naturgenopretningsprojekt inden for 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 16be, 16ar, 12t og 15æ Den 
Sydøstlige Del, Albæk, i Frederikshavn Kommune. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til naturgenopretningsprojekt ved Voer Å’s udløb og 

kystlandskab syd for Voersaa. 
 
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. 
 
Vilkår for dispensationen 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 
 

1. Anlægsfasen må ikke foregå fra 1. april til 1. august grundet fuglenes 
yngleperiode. 

2. Vandhullerne skal anlægges, så den passer naturligt ind i det 
omgivende landskab. 

3. Vandhullerne skal udgraves med jævnt skrånende bredder med en 
hældning ikke stejlere end 1:5.  

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

http://www.kyst.dk/
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4. Vandhullerne på matr. nr. 15æ Den Sydøstlige Del, Albæk kan 
etableres inden for den sorte firkant på fig. 2. 

5. Det opgravede materiale skal fordeles jævnt ud over det dyrkede areal 
markeret som område A på fig. 3 i et lag på maksimalt 30 cm eller 
fjernes fra strandbeskyttelseslinjen. 

6. Der må ikke anlægges jordvolde eller øer, og vandhullet må ikke være 
dybere end 1,5 meter.  

7. Der må ikke udsættes eller fodres fisk, krebs eller andefugle i 
tilknytning til vandhullerne. 

8. Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning inden for en afstand 
af 10 meter fra vandhullerne. 

 
 
Redegørelse for sagen 
Voersaa Borgerforening ansøger om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 
naturgenopretningsprojekt ved byen Voersaa (fig. 1). Efter dialog med ansøger er 
en ophalingsplads for kanoer og kajakker i det ønskede vådområde ved Voer Å og 
en ”strandvold” på matr. 15æ fjernet fra ansøgningen. Der er modtaget fuldmagt 
fra ejerne af matriklerne. 
 
Der søges om at på nedenstående matr. nr. laves følgende tiltag: 
 
12t og 15æ Den Sydøstlige Del, Albæk (fig. 2): 

1) Flyttes en eksisterende grøft så den rykkes ca. 80 meter længere mod øst. 
2) Et område på omtrent 1 ha omlægges fra intensiv dyrkning til naturformål 

og alle dræn på arealet opgraves eller tilproppes. 
3) Der etableres 2-3 små vandhuller på tidligere dyrkede arealer på 150-600 

m2 og inden for den sorte firkant på fig. 2. De etableres med fladt anlæg 
(min. 1:6) og graves til en maksimal dybde på ca. 1 m. 

4) Arealoverførsel af det nye omlagte naturområde på 15æ til 12t (sort firkant 
på fig. 2). 

5) Deponering af jord fra opgravning af vandhuller på dyrket jord i område A 
(se fig. 3). 

 
 
16ar og 16be Den Sydøstlige Del, Albæk (fig. 5): 

1) Afgravning af vold langs åen. Afgravningen sker på en ca. 250 meter 
strækning langs åens sydside. Der fastholdes en smal vold ca. 0,25 m over 
DNN for at få et så forsinket tilbageløb af vand fra rørsumpen som muligt.  

2) Afgravning af påfyldt materiale (primært på 16ar) til kote nær DNN, med 
henblik på retablering af arealer med rørskov. 

3) Etablering af åbne vandflader i rørskoven (se blå arealer på fig. 5). Dette 
omfatter en ca. 100 meter lang ca. 3 meter bred kanal på matr. nr. 16be for 
at skærme rørskovsområdet mod byens katte og mod ræve samt etablering 
af et antal nye vandhuller. Vandhullerne afgraves typisk til gennemsnitligt 
ca. 1 meter under DNN og med randpartier til ca. 0,25 m under DNN for at 
sikre vanddækkede rørskovspartier. 

 
Ansøger oplyser at projektet går ud på at genskabe naturlig hydrologi i å-delta ved 
Voer Å’s udløb og i en række trykvandsbetingede rigkær i kystlandskabet syd for 
Voersaa for at fremme områdets dyreliv herunder særligt fisk, fugle, padder og 
vandlevende insekter. Ansøger oplyser om at arealet ved Voer Å’s udløb tidligere 
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har haft naturlig dynamik mellem rørsumpen og åen, men størstedelen af arealet 
blev opfyldt med materiale på op til 1,5 m i forbindelse med tidligere tideres 
opgravning af havnebassin og uddybning af sejlrenden på den yderste del af Voer 
Å.  
 
Projektet indebærer også afgræsning på flere af arealerne bl.a. også på matr. nr. 
17o og 16æa, der ses på fig. 1 i projektområdet, men som ikke er en del af 
ansøgningen, da Kystdirektoratet vurderer det til at være sædvanlig hegning på 
jordbrugsejendom og derfor ikke kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. 
 
Ansøger oplyser at dette projekt er en videreføring af et kystfugle-projekt fra 2012 
mellem Frederikshavn og Brønderslev Kommune samt Naturstyrelsen. Projektet 
havde det væsentlige element at skulle sikre mere vand i engområderne med 
hensyn til bl.a. ynglende engfugle som havterne, dværgterne og ryle, men projektet 
dengang havde begrænsede økonomiske midler. 
 

 
Fig. 1. Oversigtskort ved Voersaa over projektområde (grøn) med matrikler. 
 
Ansøger informerer om at materialet på 15æ opgraves således at hele pløjelaget 
fjernes i søens samlede flade. Herefter ”påfyldes” materialer langs kanterne af 
søerne ved at trække materiale op fra de centrale dele af søen (se fig. 4), hvilket 
typisk vil være strandsand, strandskaller og sten. Denne fremgangsmåde har til 
formål at bundsubstratet i søen i minimalt omfang har sin oprindelse fra det 
næringsrige pløjelag og at søerne dermed bliver relativt næringsfattige og med god 
vandkvalitet. 
 
Ansøger ønsker at tage forbehold for placeringen af vandhuller, og at de evt. flyttes 
ca. 10 m hvis de undervejs finder jordforhold som ikke er egnede. 
 
Ansøger forventer at opgrave omkring 750 m3 jord fra vandhullerne på matr. nr. 
15æ. Materialet fra pløjelaget (ca. 40-60 cm dybde – se fig. 4), som har mest 
næring i sig, bredes ud på matriklen længere mod øst (område A fig. 3) i et op til 
30 cm tykt lag og vil således fortsat indgå i dyrkningen på arealerne. Overskydende 
materiale fra opgravningen fjernes fra strandbeskyttelseslinjen.  
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Overskudsjorden fra gravningen af vandhullerne på matr. nr. 16ar og 16be lægges 
op til afvanding om nødvendigt, men køres herefter bort fra 
strandbeskyttelseslinjen, hvor ansøger forventer, at der skal flyttes omkring 8000 
m3. 
 
 

 
Fig. 2. Oversigtskort af delprojektet ved kystlandskabet syd for Voersaa. 
Nummereringen henviser til de forskellige tiltag i projektet. 
 

 
Fig. 3. Oversigt over jordhåndteringer ved etablering af vandhuller på matr. nr. 
15æ, Den Sydlige del, Albæk. Blå områder indikerer hvor søerne potentielt bliver 
placeret. Det gule område A indikerer hvor der evt. placeres overskudsjord. 
Område C er placeret uden for strandbeskyttelseslinjen. 
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Fig. 4. Principskitse for udgravning af vandhuller. A: Viser første gravefase hvor 
der graves et ”kar” dækkende hele vandhullets areal hvor alt materialet i 
pløjelaget opgraves og bredes ud på de øst for liggende arealer (A-området fig. 
3) som fortsat dyrkes. I efterfølgende fase B uddybes vandhullet i de mere 
centrale dele. Her er opgravningsmaterialet overvejende gamle marine lag med 
strandsand og strandskaller dog på de dybest dele et lag med 10-40 cm. Der 
trækkes materiale ud langs vandhullets sider for at sikre et fladt anlæg på 
bredden af søerne. 
 
 

 
Fig. 5. Revideret oversigtskort af delprojektet ved Voer Å’s udløb. Blå flader viser 
potentiel placering for vandhuller og kanal. Grønne områder viser hvor der 
fjernes påfyldt materiale fra havnens etablering samt vold, så der skabes en 
rørskov. Der etableres ikke en kanal igennem den sydlige del af volden (o,25 m) 
til kajakker og kanoer. 
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Ifølge høje målebordsplade fra 1842-1899 (fig. 6) har de to områder efter 
Kystdirektoratets vurdering tidligere været et naturområde med formodentlig 
højere vandstand end i dag. På matr. nr. 15æ har der ifølge de lave målebordblade 
fra 1928-1940 været en grøft, hvor man i dag ønsker at flytte grøften hen (fig. 7). 
Inden man etablerede havnen ved Voer Å har åen ifølge fig. 6 og 7 været bredere 
og der har formodentlig været mere vandudveksling mellem Voer Å og matr. nr. 
16ar og 16be, som der ønskes i ansøgningen. 
 

 
Fig. 6. Høje målebordsblade 1842-1899. 
 

 
Fig. 7. Lave målebordblade 1928-1940. 
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På arealerne er der registreret beskyttet natur (naturbeskyttelseslovens §3) 
strandeng, mose samt vandløb (Voer Å) med åbeskyttelseslinje. Noget af 
delprojektet ved Voer Å’s udløb er omfattet af lokalplanen SAE.10.04.0 Jollehavn i 

Voerså. Frederikshavn Kommune har i en vurdering udtrykt, at de er positive over 
for projektet.  
 
Et område på matr. nr. 16ar er omfattet af fredningen ”Voersaa Vandreblok”, hvor 
der d. 16. juni 2019 er opnået dispensation til gravearbejde omkring 
Vandreblokken ved Voersaa. 
 
Det planlagte projekt er beliggende i Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, 
Randers Fjord og Mariager Fjord (habitatområde nr. 14 og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 2), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. 
 

 
 
Naturtyperne Ret næringsfattige søer (3130), Flerårig vegetation på stenede 
strande (1220) og Vadegræssamfund (1320), arterne Bæklampret og Marsvin, 
samt fuglene Sandløber, Fjordterne, Klyde, Rødrygget Tornskade og Rørdrum er 
på nuværende tidspunkt sendt i høring, for at blive tilføjet udpegningsgrundlagene 
for habitatområde 14 og fuglebeskyttelsesområde 2, og skal derfor også vurderes.  
 
På matr. nr. 12t Den Sydøstlige Del, Albæk er der kortlagt et areal som 
habitatnaturtypen grå/grøn klit (2130). Terrænændringerne foretages uden for 
habitatnaturen. 
 
Frederikshavn Kommune har registreret sjældne arter og arter på 
habitatdirektivets bilag IV (fig. 8). 
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Det er Frederikshavn Kommunens vurdering, at projektet ikke er til ugunst for de 
arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for habitat- og 
fuglebeskyttelsesområdet. Det er ligeledes kommunens vurdering, 
at projektet ikke vil påvirke yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets 
bilag IV negativt.  
 

 
Fig. 8. Frederikshavn Kommunes registrering af odder i Voer å (blå prik) og 
klitperlemorssommerfugl på strandengen syd for adgangsvejen ned til 
jollehavnen. 
 
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 
område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale 
naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte. 
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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. 
 
Terrænændringer 
I hovedreglen dispenseres der ikke til etablering af søer eller vandhuller inden for 
strandbeskyttelseslinjen, medmindre det har grundlag i en mere omfattende plan 
for naturforbedring til fremme af udryddelsestruede eller sjældne arter i det 
pågældende område.  
 
Kystdirektoratet vurderer, at projektet har et klart naturforbedrende formål. 
Desuden lægges der vægt på, at det ansøgte har grundlag i en mere omfattende 
plan for naturforbedring. 
 
Efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis kan der, på baggrund af en konkret  
vurdering, meddeles dispensation til etablering af mindre vandhuller inden for  
strandbeskyttelseslinjen på arealer, hvor der tidligere naturligt har været 
søer/vandhuller og hvor den naturforbedrende funktion synes ret klar.  
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at der ifølge de historiske kort–
målebordsblade 1842-1899 og 1928-1940 - har eksisteret de forhold som 
naturgenopretningsprojektet bestræber efter, nemlig naturlig hydrologi i Voer Å’s 
å-delta og trykvandsbaserede kærpartier syd for Vorsaa. Det er ligeledes 
Kystdirektoratets vurdering at der har eksisteret en grøft på matr. nr. 15æ på 
målebordsplade 1928-1940, hvor der i projektet ønskes placeret en 
erstatningsgrøft. 
 
På denne baggrund meddeler Kystdirektoratet hermed dispensation til de ansøgte 
terrænændringer.  
 
Arealoverførsel 
Det fremgår af lovbemærkningerne til ændringen af naturbeskyttelsesloven i 1994 
- "kystloven" (lov nr. 439 af 1. juni 1994) - at "forbuddet mod udstykning, 
matrikulering og arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel, er opretholdt, idet 
det dog forudsættes, at dette fx ikke skal være til hinder for hensigtsmæssige 
omlægninger af ejendomsstrukturen i jordbrugserhvervene eller for gennemførelse 
af kystnære naturforvaltningsprojekter, jf. naturbeskyttelseslovens kapitel 8."  
 
Den ansøgte arealoverførsel er ikke et led i gennemførelsen af et 
naturforvaltningsprojekt, jf. naturbeskyttelseslovens kapitel 8, men 
kystdirektoratet vurderer at det har karakter af et sådan naturforvaltningsprojekt. 
Det er som anført forudsat i lovbemærkningerne til kystloven, at forbuddet i § 15 
ikke skal være til hinder for gennemførelse af sådanne projekter. Ved 
arealoverførslen skabes der ikke en ny ejendom med direkte adgang til stranden, 
og det må anses for meget lidt sandsynligt, at arealoverførslen vil medføre uheldige 
faktiske ændringer af kystlandskabet. 
 
Det er herefter Kystdirektoratets vurdering, at der foreligger en tilstrækkelig 
begrundelse for at meddele dispensation til arealoverførslen. Det er tillige indgået i 
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Kystdirektoratets vurdering, at en dispensation ikke vil få en utilsigtet 
præcedensvirkning i strid med bestemmelsens formål.  
 
For alle forhold 
Det vurderes at det ansøgte bl.a. vil kunne tilgodese ynglemuligheder for bilag IV-
arterne strandtudse og spidssnudet frø, som begge er forekommende i området. 
Bilag IV-arten odder, som også er på udpegningsgrundlaget for området vurderes 
til at ville få bedre levevilkår efter anlæggelsesfasen. 
 
Kystdirektoratet finder ikke anledning til at tilsidesætte Frederikshavn Kommunes 
vurdering i forhold til arter og naturtyper i natura 2000 området, og det er således 
Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt i negativ 
retning, men at projektet derimod kan have en positiv effekt på Natura 2000-
området. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for 
de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Det bemærkes i denne sammenhæng, 
at der er stillet vilkår om, at arbejdet ikke må udføres i fuglenes yngleperiode. 
 
Kystdirektoratet finder ikke anledning til at tilsidesætte Frederikshavn Kommunes 
vurdering i forhold til bilag IV-arter, og projektet vil 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, 
 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 

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 
 

 
 
Johanne Raakjær Nielsen 
  +45 20 86 07 38 
jorni@kyst.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn, frederikshavn@dn.dk / 

torpolesen@gmail.com  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Vendsyssel v/ Thomas Elgaard Jensen, 

vendsyssel@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Frederikshavn, frederikshavn@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlige del, 

nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
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