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Odsherred Kommune  
Nyvej 22 
4573 Højby 
 
Att.: Lena Marie Bau 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/03309-8 
Ref. Johanne Raakjær Nielsen 
21-01-2020 
 

Dispensation til rydning af rynket rose inden for 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 8bg Ordrup By, 
Fårevejle, i Odsherred Kommune 
 
Ansøgning 
Du har på vegne af Odsherred Kommune fremsendt en ansøgning d. 27. november 
2019 om dispensation til rydning af rynket rose inden for strandbeskyttelseslinjen 
på ejendommen matr. nr. 8bg Ordrup By, Fårevejle. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til rydning af rynket rose. 
 
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: 
 

 At projektet udføres i henhold til ansøgningens kortbilag og den oplyste 
tidsperiode for gennemgravning. 
 

 Arealerne skal retableres, således det hidtidige terrænniveau genskabes. 
 

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

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 
Odsherred Kommune søger om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 
rydning af ca. 0,26 ha rynket rose på Ordrup Næs i den sydvestlige del af matr.nr. 
8bg Ordrup By, Fårevejle. Projektområdet fremgår af fig. 1 og 2, og kommunen har 
modtaget lodsejeraccept til det ansøgte. 
 
Kommunen udtrykker at rydningen af rynket rose skal medvirke til at sikre, at 
målene i Natura 2000-handleplanen nås, herunder bekæmpelse af invasive arter 
på 10 ha i de lysåbne naturtyper. 
 
Kommunen ønsker at udfører arbejdet maskinelt, hvor de ved første behandling 
trækker så meget som muligt af planterne op med en grab eller en skovl med lange 
tænder, eller de graver op med risteskov/grab, så at så meget som muligt af både 
de overjordiske og underjordiske plantedele fjernes. Ansøger informerer om at de i 
perioden 1/12-31/3 optrækker vedmateriale, dvs. at toppen og så meget af 
rødderne som muligt fjernes. Derefter vil gennemgravning og fræsning finde sted i 
perioden 1/5 til 1/9 (se afsnit med bilag IV-arten markfirben for begrundelse). Alt 
materiale, bortset fra de planter der fjernes, lægges tilbage samme sted som 
arbejdet udføres. Kystdirektoratet vurderer at optrækning af vedmateriale og 
fræsning ikke kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. 
 
Kommunen har haft succes med metoden på andre lignende arealer i kommunen, 
og de vurderer at projektet til ikke at medføre varige terrænændringer, eftersom 
projektet foregår på et i forvejen fladt terræn (Fig. 3). Øst for stien består 
bevoksningen primært af slåen, der bibeholdes af hensyn til bl.a. sommerfuglen 
Guldhale. Det er derfor kun mindre partier af denne del af projektområdet, der vil 
blive gennemgravet. 
 

 
Fig. 1. Luftfoto fra Ordrup Næs der viser projektområdet (blå linje).  
 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 2. Kort over Ordrup Næs der viser projektområdet (blå linje).  
 

 
Fig. 3. Projektområdet set fra toppen af skrænten, og mod syd. 
 
Området er omfattet af Lokalplan: 6 for Ordrup Næs i Dragsholm kommune, og 
registreret som beskyttet overdrev i henhold til Naturbeskyttelsesloven §3. 
Området er ligeledes omfattet af fredningen Ordrup Næs og en 100 m 
beskyttelseslinje for et fredet fortidsminde. 
 
Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk 
Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke (habitatområde nr. 135, 
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fuglebeskyttelsesområde nr. 94 og Ramsarområde nr. 18), jf. bekendtgørelse nr. 
1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
 

 

 
 
Udpegningsgrundlaget for de danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder er i 
gang med at blive opdateret. I forslaget til ændringer af de ovenstående 
udpegningsgrundlag, der var i høring frem til den 15. november 2019, fremgår 
følgende ændringer:  

- I habitatområde 135 tilføjes stavsild. 
- I fuglebeskyttelsesområde 94 tilføjes gråstrubet lappedykker, klyde og 

rødrygget tornskade. 
 

Omtrent halvdelen af projektområdet er kortlagt som habitatnaturtypen grå/grøn 
klit (2130). 
 
Odsherred Kommune informerer at bilag IV-arten markfirben findes ret udbredt 
på Ordrup Næs ikke mindst langs den vest-sydvestvendte kyst. De lysåbne, 
insektrige levesteder, som arten er afhængig af trues bl.a. af tilgroning med rynket 
rose. Kommunen vurderer at det derfor også er vigtigt for markfirben, at rosen 
bekæmpes, og ligegyldig på hvilken tid af året, man gennemfører bekæmpelsen er 
der en vis risiko for at skade markfirben. Odsherred Kommune vurderer, at det er 
bedst at lægge hovedindsatsen med gennemgravning om sommeren, da voksne 
individer her har mulighed for at flytte sig. Hvis man gennemgraver, mens dyrene 
overvintrer, vil opgravede dyr uvægerligt dø. Der er dog om sommeren risiko for, 
at dyrene kan finde på at bruge de nye sandbede, som gravningen efterlader til 
æglægning. Gentagne gravninger, som er nødvendige for at give en effektiv 
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bekæmpelse, kan derfor ødelægge æg. Odsherred Kommune vurderer dog, at det 
er vigtigere, at skåne voksne individer end et enkelt års produktion af æg. 
Projektområdet udgør desuden kun en lille del af det samlede levested på Ordrup 
Næs, så det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil kunne skade den 
samlede bestand, men tværtimod gavne arten ved at bidrage til, at der fortsat er 
egnede levesteder. 
 
På Ordrup Næs findes også to paddearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV: 
Spidssnudet frø og stor vandsalamander. Odsherred Kommune vurderer, at 
projektområdet ikke indeholder egnede yngle- eller rasteområder for de to arter, 
selvom lejlighedsvis forekomst af strejfende individer ikke kan udelukkes. 
Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne skade 
levesteder for de to 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 
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. 
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Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Der er i afgørelsen lagt vægt på, at indgrebet er en naturforbedring, der er med til 
at begrænse den hastige udbredelse af rynket rose, som udgør et betydeligt 
problem i forhold til klitnaturtyperne.  
 
Kystdirektoratet vurderer, at en maskinel rydning af rynket rose ikke udgør en 
væsentlig forringelse af kystlandskabets fremtræden. Projektets karakter i det 
konkrete tilfælde vurderes at være til gavn for områdets fremtidige naturmæssige 
status og landskabelige fremtræden som åbent klitlandskab. På denne baggrund 
finder Kystdirektoratet, at der i den konkrete sag foreligger en særlig begrundelse 
for dispensation til gravning i forbindelse med rydning af rynket rose. 
 
Kystdirektoratet vurderer at projektet er i overensstemmelse med Natura 2000-
planen, og der skal derfor ikke udarbejdes en nærmere redegørelse for projektets 
effekt på udpegningsgrundlaget. 
 
Kystdirektoratet kan tilslutte sig Odsherred Kommunes vurdering af bilag IV-
arterne markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø, der findes på Ordrup 
Næs. Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
øvrige 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 

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

 
 
Johanne Raakjær Nielsen 
+45 20 86 07 38   
jorni@kyst.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 
 Fredningsnævnet for Vestsjælland, vestsjaelland@fredningsnaevn.dk  
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