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Nationalpark Thy  
Kirkevej 9, 2. sal 
7760 Hurup Thy 
 
Att.: Jeppe Pilgaard 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/00041-4 
Ref. Johanne Raakjær Nielsen 
27-01-2020 
 

Dispensation til at hæve grøft til terræn ved Messingtoftsande inden 
for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 3a Hvidbjerg Klit, 
Hvidbjerg, i Thisted Kommune 
 
Ansøgning 
Du har på vegne af Nationalpark Thy fremsendt d. 3. januar 2020 en ansøgning 
om dispensation til at hæve grøft til terræn inden for klitfredningslinjen på 
ejendommen matr. nr. 3a Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til at hæve grøft til 
terræn. 
 
Dispensationen vedrører alene klitfredningen. 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: 
 

 Projektet udføres uden for fuglenes yngletid. 
 

 
 
 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
2 Bekendtgørelse nr. 1061 af 21. august 2018 af bekendtgørelse om klitfredning 
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Redegørelse for sagen 
Nationalpark Thy søger dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 8 til et 
naturforbedrende projekt på matriklen 3a Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg ved 
Messingtoftsande. Hele projektet indebærer at hæve en grøft til terræn på en 
strækning på ca. 500 m og derved skabe 2-4 temporære søer (fig. 2-4). 165 m af 
grøften er placeret inden for en af indlandsklitterne i Thy, der er klitfredet og 
nationalparken søger derfor om dispensation til denne strækning (fig. 1). 
 
Arealet med grøften ejes af Klitsognenes Menighedsråd, der har givet Nationalpark 
Thy fuldmagt til projektet. 
 
Naturgenopretningsprojektet ved Messingtoftsande er et samarbejdsprojekt 
mellem Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy. På de statsejede arealer står 
Naturstyrelsen Thy for gennemførelsen, mens Nationalpark Thy gennemfører 
projektet på de privatejede arealer. Projektet har til formål at bevare og skabe 
naturlig hydrologi i klithedenaturen, som er et af målene i Nationalparkplan 2016-
22 for Nationalpark Thy jf. indsatsområde 1.  
 
Klithederne i Nationalpark Thy er flere steder truet af drænende grøfter. 
Dræningen forårsager, at naturtyperne tørrer ud og de der tilhørende dyre- og 
plantearter forsvinder.  
 
Arealet ligger i Natura 2000-område nr. 43 ”Klitheder mellem Stenbjerg og 
Lodbjerg”. I Natura 2000-handleplanen for dette område beskrives en af de 
væsentligste indsatser som genskabelse af naturlig hydrologi. Udover at dræne 
området leder grøften store mængder okker ud i den renvandede Possø og videre 
til Ørum Sø. Denne udledning ønskes bragt til ophør hurtigst muligt. 
 
Metode: 
Det ønskes at hæve grøften til terræn, for på den måde at genskabe naturlig 
hydrologi. Langs grøften ligger der en balk fra grøftens etableringen og 
efterfølgende oprensninger. Denne balk bruges til at lukke grøften. På de steder 
hvor der måtte mangle fyldmateriale opretholdes grøften, dog med en ændring af 
profilen til minimum 1:3 for at skabe små temporære søer, som vil tilgodese 
områdets padder. Der hvor grøften i sin tid er gravet igennem en rimme, ønskes 
det oprindelige terræn retableret.  
 
I forbindelse med til- og frakørsel af maskinel vil der blive taget hensyn til, at der 
ikke sker væsentlige strukturskader på naturtyper i området. Der køres blandt 
andet kun på den ene side af grøften og med en maskine med lavt marktryk.  
Ifølge ansøgningsmaterialet vil projektet blive udført uden for fuglenes yngletid.  
 
I forbindelse med projektet er der blevet lavet en hydrologisk forundersøgelse, som 
bl.a. viser afvandingsforholdende før og efter projektets gennemførelse. Se fig. 3 og 
4. 
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Fig. 1. Luftfoto med projektoversigt i relation til klitfredningen (gul skravering). 
Rød linje angiver hvor grøften lukkes og blå linje matrikelgrænser.  
 

 
Fig. 2. Oversigtskort af hele projektet. På strækningen fra station 0-200 
foretages intet, da vandløbet i forvejen er terrænnært. De resterende grøfter 
tilkastes så bundkoten hæves til terræn. 
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Fig. 3. Nuværende afvandingsforhold. 
 

 
Fig. 4. Fremtidige afvandingsforhold. 
 
 
Området er omfattet af fredningen Lyngby-Flade Sø, hvor Fredningsnævnet har 
givet dispensation til projektet. Grøften er registreret som et beskyttet vandløb og 
området omkring er registreret som §3 beskyttet hede i henhold til 
Naturbeskyttelsesloven. Thisted Kommune har givet dispensation til begge 
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forhold. Derudover er området inden for skovbyggelinjen og registreret som 
fredskov.  
 
Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 43 ”Klitheder mellem 
Stenbjerg og Lodbjerg” (habitatområde nr. 184, fuglebeskyttelsesområde nr. 119), 
jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter. 
 

 
 
Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 119: 

 
 
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 184 tilføjes habitatnaturtypen næringsrige søer (3150). 
 
På arealet er der kortlagt habitatnaturtyperne klithede (2140) og grå/grøn klit 
(2130). 
 
Thisted Kommune har i §3-dispensationen foretaget en vurdering i forhold til 
Natura 2000-området og bilag IV-arterne i området. Neden for ses konklusionen: 
Thisted Kommune vurderer, at tilkastning af grøfterne vil optimere de 
hydrologiske forhold i klithabitatnaturtyperne og dermed forbedre 
strukturindekset, hvilket vil være med til at optimere naturtilstanden og sikre 
fortsat gunstig naturtilstand lokalt. Thisted Kommune vurderer at projektet ikke 
vil give anledning til en væsentlig påvirkning af den samlede udbredelse af 
habitatnaturtyperne i habitatområdet. 
 
Det fremgår af Natura 2000-planen for området at den overordnede målsætning 
for området bl.a. er at det samlede areal af habitatnaturtyperne skal være stabilt 
eller i fremgang. I indsatsprogrammet fremgår bl.a., at der arbejdes for at sikre 
hensigtsmæssig hydrologi og at igangværende LIFE projekter afsluttes. Projektet 
vil skabe mere naturlig/hensigtsmæssig hydrologi i projektområdet. Derudover 
vil vandhullerne forbedre sprednings- og etableringsmulighederne for forskellige 
arter og i særdeleshed bilag IV-arten strandtudse, som er i tilbagegang samt 
arten stor vandsalamander 
 
Thisted Kommunen vurderer, at projektet ikke vil have en væsentlig effekt på 
leve- eller ynglesteder for nogen af de listede bilag IV-arter, samt at den 
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økologiske funktionalitet for arterne bevares på minimum samme niveau. 
Thisted Kommune vurderer ligeledes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse 
med andre planer og projekter vil forårsage en væsentlig påvirkning på 
naturtyperne eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 
43. Samtidig vurderer kommunen, at projektet udføres i overensstemmelse med 
Natura 2000-planens målsætninger. 
 
For nærmere detaljer angående de forskellige arter henvises til kommunens §3-
dispensation. 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 8 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 
tilstanden af klitfredede arealer. Der må ikke foretages gravearbejder, etableres 
hegn, placeres campingvogne og lignende, arealerne må ikke afgræsses, 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 
klitfredningen. 
 
Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65b. 
 
Af klitfredningsbekendtgørelsens § 1 fremgår det, at det på de klitfredede arealer 
blandt andet ikke er tilladt at fjerne beplantning eller indretninger, der tjener til 
sandflugtens dæmpning, køre med motorkøretøjer uden for lovligt anlagte veje, at 
opstille telte og lignende eller at foretage gravearbejder. 
 
Kystdirektoratet kan gøre undtagelse fra forbuddene, jf. § 4. 
 
Klitfredningen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 
interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 
en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser 
for den fremtidige administration af de klitfredede arealer. 
 
Før der gives dispensation fra klitfredningen, skal der ifølge bekendtgørelse nr. 
1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområde 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 § 8, 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 klitfredningslinjen og forudsætter derfor dispensation 
efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Hævning af grøft vil bevirke, at der skal udføres permanente terrænændringer. 
Terrænændringer er en ”ændring i tilstanden”, uanset om terrænændringen sker 

ved afgravning eller påfyldning.  
 
Kystdirektoratet vurderer, at det ansøgte har grundlag i en mere omfattende plan 
for naturforbedring til fremme af udryddelsestruede og sjældne arter i området 
ved Messingtoft Sande. Dette skyldes at projektet er et led i et større 
hydrologiprojekt, hvor man ønsker en genskabning af naturlige hydrologi i 
området, som skal sikre og forbedre bevaringsstatus for arterne på 
udpegningsgrundlaget. Projektet er derved også i overensstemmelse med Natura 
2000-planlægningen i området. 
 
Da projektet er i overensstemmelse med Nature 2000-planen, skal der derfor ikke 
udarbejdes en nærmere redegørelse for projektets effekt på udpegningsgrundlaget. 
 
Kystdirektoratet kan tilslutte sig Thisted Kommunes vurdering i forhold til bilag 
IV-arter og Kystdirektoratet vurderer derfor, at det ansøgte ikke medfører 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Efter en samlet vurdering af den ansøgte terrænændring finder Kystdirektoratet, at 
der er tale om et særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation.  
 
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. 
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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. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Johanne Raakjær Nielsen 
+45 20 86 07 38   
jorni@kyst.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 9 

 

Afgørelsen er sendt til:  
 Thisted Kommune, teknisk@thisted.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Thy, thy@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjøtler, 

nordvest@friluftsraadet.dk   
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Thisted, thisted@dof.dk   
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Miljøstyrelsen, Østjylland, ojl@mst.dk   
 Nationalpark Thy, thy@danmarksnationalparker.dk  
 Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlige del, 

nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 Naturstyrelsen, thy@nst.dk  
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