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Slotsalleen 6B 

2930 Klampenborg 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/03412-5 

Ref. Jan Kofod Winther 

22-01-2020 

 

Genoptagelse af afgørelse om plantning uden for havereal på del af 

ejendommen  Jydeskæret 1, 3759 Gudhjem, matr.100b, Rø, Bornholms 

Regionskommune   

 

Ansøgning 

Kystdirektoratet traf den 11. november 2019 afgørelse om haveareal, samt 

lovliggørelse og påbud vedr. terrasseanlæg, terrænændringer, beplantning og skur 

inden for strandbeskyttelseslinjen på Jydeskæret 1,3759 Gudhjem, matr.100b, 

Bornholms Regionskommune. 

 

Afgørelsen indeholder følgende afsnit on bl.a. beplantning uden for haveareal: 

”Terrænændring og beplantning på skråningsarealer mellem udhus og naboejendom 

uden for haveareal 

- Beplantning  

Der meddeles afslag på at bibeholde plantninger af bl.a. tuja, laurbær mv. på 

arealerne mellem udhus og naboejendom. Der meddeles endvidere afslag på en forelagt 

beplantningsplan for arealet, herunder at bibeholde en del af den gennemførte 

beplantning.  

Der meddeles påbud om fjernelse af den gennemførte plantning på arealet. Arealet må 

ikke gentilplantes med træer og buske, men må henligge indtil der indfinder sig en 

naturlig vegetation. Eksisterende plantningerne skal være fjernes senest den 1 maj 

2020. 

-  Terrænændring 

Kystdirektoratet kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere i hvilket omfang der er 

gennemført terrænændringer på arealet, idet skråningen er sløret af den gennemførte 

plantning. Direktoratet finder dog, at der er en begrundet formodning om, at terræn-

ændringer kan være foretaget i forbindelse med plantningerne. Der lægges til grund, at 

arealet forinden plantningerne blev gennemført, henlå som en jævn skråning fra et 

terrænspring ved naboejendommen og med mod ansøgers ejendom, i hvilket der 

fremstod sten og klippepartier. 

Kystdirektoratet vil ikke være sindet at dispensere til terrænændringer på arealet, men 

vil afvente med at træffe afgørelse herom samt om evt. påbud om lovliggørelse til efter 

1. maj 2020, når arealet er ryddet for de gennemførte plantninger, jf. ovenstående 

påbud om fjernelse af beplantning.” 
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Dele af den samlede afgørelsen blev den 5. december 2019 påklaget af ansøgers 

advokat, herunder ovenstående om at ” Arealet må ikke gentilplantes med træer 

og buske, men må henligge indtil der indfinder sig en naturlig vegetation”. 

 

Der er sideløbende med klagen den 8. december 2019 fremsendt en ansøgning om 

dispensation til genplantning med en fornyet beplantningsplan for arealet, samt 

redegørelse for beplantningsforholdene før arealet blev (ulovligt) genplantet efter 

fjernelse af den tidligere beplantning. 

 

Kystdirektoratet finder, at ansøgningen skal behandles som en anmodning om 

genoptagelse af den ovennævnte del af afgørelse om, at ” Arealet må ikke 

gentilplantes med træer og buske, men må henligge indtil der indfinder sig en 

naturlig vegetation”, og dels som en ansøgning om dispensation til 

gentilplantning i overensstemmelse med den fremsendte beplantningsplan. 

 

Afgørelse  

Genoptagelse 

Genoptagelse af en sag sker efter praksis kun, hvis afgørelsen lider af væsentlige 

mangler, eller hvis der i forbindelse med anmodningen om genoptagelse 

fremkommer relevante faktiske oplysninger, som den pågældende myndighed ikke 

var bekendt med ved behandlingen af sagen, og som må antages at ville have haft 

betydning for sagens afgørelse. 

 

Kystdirektoratet vurderer, at der er fremkommet nye faktiske oplysninger, som 

kan begrunde en genoptagelse af sagen. Der er således fremlagt billeder som viser, 

at det omhandlede areal var bevokset i større omfang indtil den blev fjernes for 3-4 

år siden, som overstiger hvad Kystdirektoratet havde lagt til grund for afgørelsen. 

 

Kystdirektoratet finder på denne baggrund, at der er fremkommet væsentlige nye 

oplysninger, som ville have haft betydning for sagens afgørelse, og har på denne 

baggrund besluttet at genoptage den del af afgørelsen, som vedrøre beplantning 

(genplantning) af skråningsarealer uden for haveareal op mod naboejendommen 

og mod nordvest.  

 

Afgørelse om beplantning 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation til plantning i overensstemmelse med 

beplantningsplanen, dog således at der i området mod naboejendommen, jf. 

nedenstående luftfoto, ud over de ansøgte enkeltstående buske alene kan plantes 3 

træer på positioner ”træstub 3, 4 og 5”. 

 

Der meddeles således afslag på plantning af 2 af de ansøgte 5 træer i dette område 

på positioner ”træstub 1 og 9”. 

 

Plantningen ikke må gennemføres før spørgsmålet om terrænændring på arealet 

op mod nabobebyggelsen er endeligt afgjort. 

 

Det bemærkes, at der herudover på ejendommen efter § 15a, stk. 1, nr. 8, frit kan 

plantes 3 træer. 

 

http://www.kyst.dk/
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Afgørelsen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15. 

 

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. 

 

 

 
Rød/blå linje adskiller ”areal/område mod nordvest” fra ”areal/område mod 

nabobebyggelsen”, jf. afgørelsen 

 

Redegørelse for sagen 

Vegetationen er for en stor dels vedkommende ryddet i området mod nordvest i 

forbindelse med oprydning mv. af arealet. 

 

Der er endvidere i området mellem ansøgers bebyggelse og nabobebyggelsen sket 

fjernelse af den eksisterende bevoksning i forbindelse med, at der blev foretaget 

hæklignende beplantninger af tuja og laurbær.  

 

Kystdirektoratets afgørelse indeholder et påbud om fjernelse af disse nyplantnin-

ger, og denne del af afgørelsen er ikke påklaget. Kystdirektoratet skal efterfølgende 

træffe afgørelse om, hvorvidt der er sket terrænændringer i området når arealet er 

frilagt efter beplantningerne er fjernede. 

 

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

http://www.kyst.dk/
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Ansøger ønsker at gentilplante begge områder. I ansøgningen anføres: 
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Bilag 1 til ansøgningen 

 

Nedenstående billeder viser buskbeplantningen på arealet op mod nabobebyggel-

sen inden arealet blev beplantet med tuja og laurbær. Det er vurderingen at 

området kan karakteriseres som havende spredt bevoksning med ”buskagtige” 

vækster. Det bemærkes at der på daværende tidspunkt ikke findes træer på arealet. 

På luftfoto fra 2016 ses en forholdsvis tæt vegetation af lave ”buske” (bemærk de 

korte skygger som indikerer lav vegetation). 

 

 

 
 

På nedenstående luftfotografi fra 2006 bemærkes, at arealet op mod 

nabobebyggelse er bevokset med løvfældende træer med relativt store kroner på 

billedet fra 2006, hvorimod disse ikke længere ses på billedet fra 2014 og 2016, 

hvilket indikerer at der er sket fjernelse af træer i eller før 2014 i området.  
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2016 

 

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. 

 

Efter § 15 a, stk. 1, nr. 8, gælder forbuddet i § 15, stk. 1, ikke for plantning af få 

enkeltstående træer uden for haver, 

 

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 

http://www.kyst.dk/
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udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Kystdirektoratet lægger til grund, at det omhandlede areal er beliggende ude for 

”haveareal”.  

 

Som udgangspunkt gives der dispensation til en vis gentilplantning af et område, 

efter den eksisterende beplantning er fjernet. Betingelserne for gentilplantning er, 

at der er gået kort tid mellem fjernelse af eksisterende beplantning og ansøgningen 

om gentilplantning. For det andet skal gentilplantningen ske således, at den place-

res, hvor der tidligere var beplantning og må ikke være mere omfattende end den 

fjernede beplantning. For det tredje forudsætte dispensation til gentilplantning, at 

der kan ske den fornødne dokumentation af den tidligere beplantnings placering, 

omfang og karakter.  

 

I forbindelse med anmodningen om genoptagelse har ansøger fremlagt en række 

fotografier der til en vis grad sandsynliggør tidligere beplantning op til i år 2016. 

 

Kystdirektoratet finder, ud fra det af ansøger fremlagte samt det i redegørelsen 

viste billedmateriale, at der har været buskvækst på det omhandlede areal op til 

2016. Omfanget kan efter direktoratets vurdering ikke fastslås konkret, men den 

ansøgte beplantning med buske vurderes ikke at være urimelig i forhold til det 

omhandlede areal og hvad der kan fastslås ud fra fotomateriale.  

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at området mod nordvest tidligere har været 

bevokset forholdsvist kompakt med store træer op til 2016, hvorfor der ikke ses at 

være forhold som taler imod den ønskede genplantning af træer. 

 

For så vidt angår arealet op mod nabobebyggelsen, var dette bevokset med store 

træer jf. luftfoto 2006. På luftfoto 2014 er træerne i ”midten” af området fjernet 

(vurderes at være ”træstub 1 og 9”), hvilket tillige fremgår af 2016 luftfoto, og der 

ses ikke inden 2017/18 at være genplantet træer der. 

 

Kystdirektoratet giver efter en sammenfattende vurdering hermed dispensation til 

plantning i overensstemmelse med beplantningsplanen, dog således at der i 

området mod nabobebyggelse, ud over de ansøgte buske alene kan plantes kan 

plantes 3 træer på positionen ”træstub 3, 4 og 5”. Der meddeles således afslag på 

plantning af 2 af de ansøgte 5 træer i dette område op mod nabobebyggelsen på 

positioner ”træstub 1 og 9”. 

 

Det bemærkes, at plantningen ikke må gennemføres før spørgsmålet om 

terrænændring på arealet er endeligt afgjort. 

 

I ansøgningen anføres afklarende spørgsmål, og Kystdirektoratet skal i den 

anledning bemærke: 

at bevoksning af træer og buske kan fjernes uden dispensation, 

at beplantning frit kan ske i (godkendt) haveareal. 

 

http://www.kyst.dk/
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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  

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. 

 

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 

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/
mailto:jkw@kyst.dk
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Afgørelsen er sendt til: 

 

 Bornholms Kommune, post@brk.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Bornholm, bornholm@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Bornholm bornholm@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Bornholm, bornholm@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 
 

post@brk.dk; dn@dn.dk; bornholm@dn.dk; bornholm@friluftsraadet.dk; 

natur@dof.dk; bornholm@dof.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

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

kzl@l-lc.dk; parlov2@hotmail.com 
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