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Frederikshavn Kommune  
Søren Steenbock Vestergaard 
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/00255-4 
Ref. Jacob Hansen Rye 
06-02-2020 
 

Dispensation til midlertidig terrænændring inden for 
klitfredningslinjen, matr. 14es, Skagen Markjorder, Frederikshavn 
 
Ansøgning 
Du har pr. mail af 15. januar 2020 fremsendt en ansøgning om dispensation til at 
genetablere et udløb fra en grøft inden for klitfredningslinjen på ejendommen 
matr. nr. 14es, Skagen Markjorder, beliggende ved Kanalvejen 2, 9990 Skagen. 
 
Lodsejer (Naturstyrelsen) har givet sin accept til anlægget af rørudløbet. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 ( til kørsel og 
gravearbejde) til midlertidige terrænændringer for at foretage en styret 
underboring med henblik på at genetablere et udløb fra en grøft. 
 
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. 
 
Redegørelse for sagen 
For at hindre eller mindske risiko for at bagvedliggende sommerhuse 
oversvømmes i forbindelse med større nedbørshændelser, ønskes udløbet fra en 
grøft retableret. Da arealet ud over klitfredningen også er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper (§ 3), ønskes 
udløbet etableret som et rørlagt udløb. 
                                                             
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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Underboringen udføres med en indvendig ca. 300 mm PEH rør. Længden af 
underboringen er ca. 150 m. 
 

 
Bilag fra ansøgningen, der viser underboringens forventede placering og forløb. 
 
Højengrøft har tidligere løbet sammen med Kanalgrøften for derefter at have 
udløb til havet. 
 
Siden har sandflugten lukket udløbet og der er blevet opbygget meget høje klitter i 
området. Der er ligeledes blevet opbygget en klitrække mellem Højengrøft og 
Kanalgrøften, så de ikke længere løber sammen. 
 
Begge grøfter har gennem tiden kunne fungere ved nedsivning gennem klitten til 
havet. Det har været en god løsning. Der har dog de senere år været en del sø-
dannelse i området landværts den høje forklit i de våde perioder af året. 
 
Det har kulmineret i december og januar mdr. 2019/2020, hvor Højengrøft ikke 
har kunnet nedsive de mængder vand der er kommet frem til forklitten. 
 
Frederikshavn kommune har valgt en styret underboring for at foretage det mindst 
indgribende anlægsarbejde. Arbejdet tænkes udført fra stranden, således at det 
udborede sand oplagres på stranden, indtil det fjernes og deponeres efter de 
anvisninger der gælder for den type boreslam. Det vil være nødvendig at køre langs 
stranden, dels for at få de maskiner frem der kan bore og de maskiner der skal 
fjerne det op borede materiale. Det vil også være nødvendig at transportere rørene 
frem til rørføringen. 
 
Når røret er boret igennem klitten vil Frederikshavn Kommune afslutte røret mod 
Skagerrak som vist herunder. 
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Foto af tilsvarende rørudløb, der afsluttes i selve klitfoden og sikres med et udlæg 
af større sten. 
 
Røret afsluttes i Højengrøft med et regulerings stem, som sikrer at den 
eksisterende vegetation har de optimale betingelser. Den nærmere konstruktion er 
ikke beskrevet. 
 
Området er udpeget som beskyttet natur, Hede, omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Området er pålagt fredskovspligt, jf. Skovloven. 
 
Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 2, Råbjerg Mile og Hulsig 
Hede (habitatområde nr. 2 og fuglebeskyttelsesområde nr. 5), jf. bekendtgørelse 
nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter. 
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Både habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet er blevet udvidet i 2019, men 
der er endnu ikke foretaget en nærmere kortlægning af naturtyperne eller af 
forekomsten af de udpegede arter og deres potentielle levesteder. 
 
Vurderet ud fra luftfoto, vil udløbet ved klitfoden antageligt være enten Forklit 
(2110) eller Hvid klit (2120), mens rørindløbet med reguleringsstemmet antageligt 
placeres i en af de andre klit-typer (21xx), der typisk ligger i indbyrdes mosaik. 
 
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. 
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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. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for klitfredningslinjen og forudsætter derfor dispensation 
efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at der er tale om to mindre indgreb, gruber, 
hvori den styrede underboring føres fra og til. Det rørlagte udløb, vil medføre en 
væsentlig sikring af sommerhusene længere inde i land mod oversvømmelse i 
forbindelse med regnvandshændelser. 
 
At vandet fra grøften efter projektet gennemførelse ikke længere nedsiver i 
naturen, vil efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre en forringelse af de 
potentielle naturtyper, idet der er tale om natur med særdeles tørketilpassede 
plantearter. 
 
For så vidt angår stem-bygværket, er der tale om en meget lille konstruktion, 
antageligt på få kvadratmeter, der placeres i bunden af en grøft. Anlægget vil stort 
set ikke være synligt, som andet end et sted, hvor vandet forsvinder under jorden. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det 
ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der 
indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
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. 
 
Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund dispensation til projektets 
gennemførelse. 
 
Klagevejledning  
Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
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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. 
 
Med venlig hilsen 

 
Jacob Hansen Rye 
   
jhr@kyst.dk 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.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/
mailto:post@frederikshavn.dk
mailto:dn@dn.dk
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 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 
 Miljøstyrelsen, Østjylland, ojl@mst.dk  

 
post@frederikshavn.dk; dn@dn.dk; frederikshavn@dn.dk; 
torpolesen@gmail.com; fr@friluftsraadet.dk; vendsyssel@friluftsraadet.dk; 
natur@dof.dk; frederikshavn@dof.dk; jyllandskredsen@botaniskforening.dk; 
miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; ojl@mst.dk;  
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