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COWI A/S  

Christian Hjorth 

CimbrergaardenThulebakken 34 

9000 Aalborg 

 

Skive Kommune, Teknik, Miljø & Udvikling, Drift & Anlæg, Trafik og Havne 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/01816-7 

Ref. Jan Kofod Winther 

15-01-2020 

 

Afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af 

aflåselige låger inkl. skiltning på arbejdssti på det sydlige dige ved 

Skive/Karup Å, matr.14aq. Glattrup, Skive Jorder By, Skive, og 

matr.14go, Glattrup, Skive Jorder By, Skive 

 

Ansøgning 

I har den 3. juli 2019 ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til  

opsætning af aflåselige låger inkl. skiltning på arbejdssti på det sydlige dige ved 

Skive/Karup Å, matr.14aq. Glattrup, Skive Jorder By, Skive, og matr.14go, 

Glattrup, Skive Jorder By, Skive 

 

Afgørelse 

Dispensation 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk.1, jf. § 15, til at markere adgangsforbuddet ved udspænding af kæde 

mellem pæle af op til en meters højde med skilt.  

 

Afslag 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af de to ansøgte låger. 

 

Kystdirektoratet skal bemærke, at afslaget kan revurderes, når diget er etableret og 

sagens reelle problemer nærmere er belyst. 

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 

”Klagevejledning”. 

 

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 

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

 

Redegørelse for sagen 

Kystdirektoratet har den 17. november 2014 meddelt dispensation efter 

Kystbeskyttelsesloven til etablering af dige på ovennævnte ejendom. Diget 

anlægges med en inspektionssti på digekronen, der ikke vil være åben for offentlig 

adgang. 

 

Selve diget var undtaget dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvorimod 

anlæg af en offentlig sti på diget vil være dispensationskrævende. 

 

For at hindre færdsel ønsker Skive Kommune at etablere to aflåselige låger på 

digekronen med hegn på digeskråningerne; en i nærheden af hver ende af diget. I 

ansøgningen anføres: 

 

I forbindelse med etablering af det sydlige dige blev der fra en lodsejer ytret 

ønske om, at der blev monteret et tæthegn med en aflåselig låge over diget til 

sikring af offentlig adgang til diget, så folk ikke kan stå på diget og kigge ind i 

haverne til ejendommene. Der opsættes to aflåselig låger inkl. skiltning med 

”Adgang forbudt for uvedkommende” eller tilsvarende i hver ende af diget, 

samlet to aflåselige låger.  

 

Diget forløber i en afstand af mellem 30 til 65 m fra havearealernes yder grænse 

fra de 3-4 ejendomme, der omtales i ansøgningen og som vil kunne have 

indbliksgener fra ulovlig færdsel.  Afstanden til de bygningsnære opholdsarealer er 

skønsmæssigt mellem 45 – 80 m. 

 

Haverne ligger ca. i kote 2 og digekronen i kote 2,9. Diget anlægges på et 

strandengsområde. Det er i sagen ikke oplyst hvorvidt dette område er omfatte af 

naturbeskyttelseslovens regler om adgang til naturen. 

 

 Skønsmæssig markering af låge 1 (Kystdirektoratets vurdering) 
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Placering af låger- markeret med rød 
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Digets forløb i forhold til tilstødende haver 

 

 
 

Naturstyrelsen har den 27. april 2014 (j.nr. NST-4132-779-00089) – som den 

daværende myndighed i forhold til strandbeskyttelseslinjen – besvaret en 

henvendelse fra en nabo til diget som følger: 

 

I medfør af § 1, stk. 1, nr. 1, i bygge- og beskyttelseslinjebekendtgørelsen, gælder 

forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, ikke, hvis der forud for etablering af en 

kystsikring på flere ejendomme, er indhentet tilladelse hertil efter reglerne i kystbeskyt-

telsesloven. Baggrunden for bestemmelsen er at undgå dobbeltadministration, idet de 

landskabs- og naturhensyn, der i medfør af naturbeskyttelseslovens regler skal 

http://www.kyst.dk/
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varetages ved administrationen af strandbeskyttelseslinjen, inddrages ved behandling 

af en sag om kystsikring efter kystbeskyttelsesloven. I nærværende projekt betragtes 

inspektionsvejens/stiens funktion som en del af digets kystsikringsfunktion, og diget 

(herunder inspektionsvejen) er derfor ikke et forhold, der kræver særskilt dispensation 

fra Naturbeskyttelseslovens § 15.  

 

Naturstyrelsen er herefter alene høringspart i forhold til Kystdirektoratets tilladelse til 

diget. Kystdirektoratet er imidlertid ikke forpligtet til at følge Naturstyrelsens 

anbefalinger.  

 

Naturstyrelsen er med andre ord ikke myndighed på dige-projektet, og indsigelser og 

andre henvendelser herom kan derfor med fordel rettes til Kystdirektoratet, da det er 

Kystdirektoratet, der efter kystbeskyttelsesloven skal vurdere og træffe afgørelse i 

forhold til nærværende dige-projekt.  

 

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.  

 

 

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 Kystdirektoratets vurdering, at de ansøgte låger med tilhørende hegn vil 

være dominerende i landskabet. Hegning er som udgangspunkt forbudt i inden for 

strandbeskyttelseslinjen, bortset fra sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme. 

Praksis omkring hegning er restriktiv - også i relation til at hindre ulovlig færdsel. 

 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet må bemærke, at i og med diget endnu ikke er etableret, ses der 

ikke på indeværende tidspunkt at foreligge et reelt problem, som vil kunne være 

udslagsgivende for en evt. dispensation.   

 

Kystdirektoratet kan endvidere ikke af det foreliggende se, at der vil være reelle 

indbliksgener i de tilgrænsende haver, idet der – ud over en enkelt eller to haver 

østligst – er relativt stor afstand mellem digekrone og haverne ligesom digekronen 

alene overstiger havernes kote med ca. 1 m. 

 

Det foreligger endvidere ikke oplyst i sagen hvorvidt der i forvejen måtte være 

afgang til de tilgrænsende strandengsarealer, der ligge helt op til de berørte 

havearealer jf. naturbeskyttelseslovens adgangsregler om adgang til u-dyrkede og 

u-hegnede arealer. 

 

Kystdirektoratet finder således på det foreliggende grundlag, at der ikke på 

indeværende tidspunkt er grundlag for at dispensere til opsætningen af det 

ansøgte anlæg med låger i 1,5 m højde med tilgrænsende hegning. 

 

Direktoratet finder dog, at der vil kunne dispenseres til en markering af 

adgangsbegrænsningen ved opsætning af pæle på op til en højde af 1m mellem 

hvilke der kan udspændes en kæde hvorpå der kan skiltes med adgangsforbuddet.  

 

Kystdirektoratet har ikke med denne afgørelse foretaget en vurdering af, om det 

ansøgte kan påvirke Natura 2000-området væsentligt eller 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. 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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 

 

 

 

 Skive Kommune, sk@skiveKommune.dk / tek@skiveKommune.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Skive, skive@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds LimfjordSyd limfjordsyd@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Skive, skive@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

sk@skiveKommune.dk; tek@skiveKommune.dk; dn@dn.dk; skive@dn.dk; 

fr@friluftsraadet.dk; limfjordsyd@friluftsraadet.dk;  natur@dof.dk; skive@dof.dk; 

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

mbj@adv-borupjensen.dk; chhj@cowi.dk; tek@skivekommune.dk;  
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