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Kystdirektoratet 
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Dispensation til midlertidigt anlægsområde og adgangsvej i 
forbindelse med etablering af Baltic Pipe gasrørledning ved Houstrup 
strand inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 9e 
Houstrup By, Henne, i Varde Kommune 
 
Ansøgning 
Du har pr. mail af 10. september 2019 på vegne af Energinet fremsendt en 
ansøgning om dispensation til midlertidigt anlægsområde og adgangsvej i 
forbindelse med etablering af Baltic Pipe gasrørledning ved Houstrup strand inden 
for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 9e Houstrup By, Henne.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til midlertidigt 
anlægsområde og adgangsvej i forbindelse med etablering af Baltic Pipe 
gasrørledning ved Houstrup strand. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
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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Vilkår for dispensationen 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

 Dispensationen er tidsbegrænset fra klagefristens udløb til 1. februar 
2022. Området skal efter denne periode efterlades ryddeligt og reetableret.  

 De ønskede arbejdsfaciliteter og trækspil placeres inden for anlægsområde 
markeret med blå og grå på fig. 3. 

 
Redegørelse for sagen 
Energinet søger om dispensation fra klitfredningslinjen til midlertidig 
anlægsområde og adgangsvej i forbindelse med etablering af Baltic Pipe 
gasrørledning ved Houstrup strand. 
 
Baltic Pipe er en gasrørledning, der skal forbinde norske, danske og polske 
gassystemer. Det betyder bl.a. at der i Nordsøen kobles et nyt gasrør til det 
eksisterende norske Europipe II gasrør, som føres i land ved Houstrup strand på 
den jyske vestkyst og videre gennem Blåbjerg Klitplantage (fig. 1). 
 
Baltic Pipe er omfattet af Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning (Energi-, 
Forsynings- og Klimaministeriets LBK nr. 1127 af 05/09/2018). Det betyder, at der 
forud for etablering af de nødvendige gastransmissionsanlæg, skal gennemføres 
ekspropriationer ved lodsejerne. Etableringen af gasrørledningen udføres på matr. 
nr. 9e Houstrup By, Henne, hvor Naturstyrelsen står opført som grundejer (fig. 2).   
 
Anlægsarbejdet vil pågå både i 2020 og 2021. Underboring af klitarealet 
gennemføres fra sommeren 2020 til efteråret 2020, hvor ilandføring fra Nordsøen 
udføres fra marts – november 2021. Energinet vurderer at det hensigtsmæssigt at 
benytte samme udgravning til både underboring og ilandføring, da det vil forkorte 
den samlede tid for anlægsarbejdet og kræve færre ressourcer. Derfor ønsker 
Energinet at arbejdsarealet vil være afspærret mellem de to anlægsarbejder. Det 
optegnede arbejdsareal på fig. 3 ønskes afspærret fra marts 2020 og frem til 
slutning af 2021.  
 

 
Fig. 1. Gasrørledningen der føres i land ved Houstrup strand og ledes gennem 
Blåbjerg Klitplantage. Linjeføring (rød streg) og arbejdsarealer (grøn streg). Det 
er kun det vestlige arbejdsareal som er omfattet af klitfredningslinjen (se fig. 2). 
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Fig. 2. Luftfoto over området hvor gasrørsledningen ønskes etableret. Orange 
skravering angiver klitfredningslinjen. Bemærk at arealet vest for den orange 
skravering også er omfattet af klitfredningen, men vises ikke i kortlaget, da det 
ikke er matrikuleret. 
 
Styret underboring: 
Den styrede underboring starter på stranden og føres under de grå/grønne klitter. 
Ved startpunktet på stranden etableres en midlertidig arbejdsplads på omtrent 
3.000 m2 (150 x 200 m), der vil strække sig fra kystlinjen og op til hvor 
underboringen starter ved foden af de hvide klitter (jf. fig 1 og 3). Herfra 
underbores ca. 1 km frem til Gøgevej, og derved herefter er uden for 
klitfredningslinjen. 
Energinet påregner at det kan være nødvendigt at trække arbejdspladsen ind i 
klitterne, for at sikre pladsen for risiko for oversvømmelser. I så fald kan det blive 
nødvendigt at bortgrave dele af de hvide klitter midlertidigt.  
 
Ilandføring fra Nordsøen: 
Rørledningen planlægges at trækkes ind fra et offshore læggefartøj gennem en 
kofferdam med brug af et spil på stranden (fig. 4 og 5). Energinet ønsker at bruge 
det samme udgravede arbejdsareal fra underboringen til ilandføringen. 
Der ønskes benyttet et trækspil med kapacitet mellem 600 og 800 tons samt 
etableret en spunsvæg på 200 m (fig. 4 og 5). For at stabilisere arealet ønskes der 
at udlægge grus der adskilles fra sandet med en fiberdug.  
Søledningen fra Nordsøen og landledningen fra underboringen vil efter 
ilandføringen er færdig kobles sammen ved sammensvejsning på stranden. 
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Fig. 3. Arbejdsarealet ved stranden er markeret med blå, og bufferzonen som 
måske anvendes er markeret med grå. Den midlertidige adgangsvej fra p-
pladsen til arbejdsområdet langs strandet er også markeret på kortet. 
 

 
Fig. 4. En model af hvordan konstruktionen til ilandføringsarbejdet forventeligt 
bliver placeret. 
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Fig. 5. Billedeksempel på en ilandføring med trækspil. 
 
I hele anlægsperioden: 
Arbejdsareal: 

Arbejdsarealet vil som sagt blive brugt til begge anlægsarbejder. Afspærring af 
arbejdsareal ønskes derfor opsat i hele perioden (fig. 6). Derudover ønskes der 
etableret arbejdsfaciliteter som forventelig består af et antal containere (typ. 5-
10) til kontorfaciliteter, 20ft stål (typ. 2-5) containere til arbejdsredskaber og 
lign., et antal mindre containere til affaldshåndtering, toilet faciliteter, 
vandtanke, elforsyning (generatorer), lys master, hegn, parkeringspladser. 
Arbejdsfaciliteter placeres på flade arealer inden for arbejdsarealet (fig. 3 og 7). 

 
Adgangsvej: 

Adgangen til ovenstående arbejdsplads vil ske fra nord via Houstrup Strandvej, 
hvorfra der skal etableres en omtrent 250 m lang adgangsvej, via eksisterende 
stisystemer gennem klitområdet, for at nå stranden. Herefter vil vejen fortsætte 
langs stranden og ned til arbejdsarealet. Den samlede længde for den 
midlertidige adgangsvej er ca. 1200 m (fig. 3). Adgangsvejen skal sikre 
transport af materiale og udstyr. Det er nødvendigt at stabilisere den 
eksisterende gangsti ned til stranden, så de tunge køretøjer kan køre på den, 
ligesom det også vil være nødvendigt at udvide stien enkelte steder, så bredden 
af stien svarer til bredden af de nødvendige køretøjer. 
Stabilisering af vejen – både de 250 m på den eksisterende sti, og den 
midlertidige vej på selve stranden - vil ske ved at udlægge fiberdug og derefter 
lægge stabilgrus oven på. Den eksisterende forbindelse, ned til stranden, har en 
bredde på mellem 4 og 8 meter og nogle steder omtrent 2 m dybere en det 
omgivende terræn (fig. 8). De bredeste køretøjer vil have en bredde på ca. 4,5 
meter, derfor er der behov for at gøre adgangsvejen ca. 0,5 m bredere og det vil 
ske mod syd, hvor der i forvejen er megen slid/åben sand, i form af en 
trampesti. 
 
For at adskille fodgængere og kørende trafik, vil fodgængerne, i perioder med 
anlægstrafik, blive henvist til trampestierne nord for den nye adgangsvej. 
Adgangsvejen afgrænses med trådhegn på betonfundamenter (fig. 9).  
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Reetablering af områderne 
Ansøger oplyser, at når anlægsarbejdet er udført vil området reetableres så 
klitstrukturen genskabes. Forud for anlægsarbejdet dokumenteres klitstrukturen 
og stranden med foto og topografisk opmåling. Efter anlægsarbejdet lægges det 
opgravede sand tilbage som vist på fotodokumentationen og de topografiske 
opmålinger.  Herved sikres at området retableres til sin oprindelig tilstand.  
 
 

 
Fig. 6. Billedeksempler på ønskede hegnstyper til afspærring. 
 
 

 
Fig. 7. Den forventede placering af arbejdsfaciliteter inden for anlægsområdet. 
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Fig. 8.  Område for ønsket adgangsvej med omtrentlig placering af 5 m bred vej 
(øverst). Dybt nedskåret del af stien (nederst). 
 

 
Fig. 9. Billedeksempel på ønskede betonklodser til adskillelse af tung og let trafik. 
 
 
 
Gældende for området: 

- Der er registreret §3 beskyttet hede og overdrev (naturbeskyttelsesloven). 
- Dele af området er registreret som fredskov. 
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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. 
 
International naturbeskyttelse 
Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 69 Ringkøbing Fjord og 
Nymindestrømmen (habitatområde nr. 62, fuglebeskyttelsesområde nr. 43 og 
Ramsarområde nr. 2) og Natura 2000-område nr. 83 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos 
Hede og Hennegårds Klitter (habitatområde nr. 72), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 
6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter. 
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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: 
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- I habitatområde nr. 62 tilføjes naturtyperne Ret næringsfattige søer 
(3130) 

- I fuglebeskyttelsesområde nr. 43 tilføjes fuglene Hvidklire, Knarand, 
Skarv, Blåhals og Rødrygget Tornskade. 

 
En del af arbejdsarealet er registreret som habitatnaturtyperne Forklit (2110) og 
Hvid klit (2120). Adgangsvejen via Houstrup Strandvej forløber både gennem 
habitatområde 62 og 72, hvor habitatnaturen i de to habitatområder på begge sider 
af vejen er den samme og består af Forklit (2110), Hvid klit (2120), Grå/grøn klit 
(2130) og Klithede (2140). 
 
Den 12. juli 2019 meddeler Miljøstyrelsen en VVM-tilladelse til den del af Baltic 
Pipe-projektet på landdelen hvor Energinet er bygherre. I den forbindelse er der 
foretaget en konsekvensvurdering af bl.a. Natura 2000-område 83 og bilag IV-
arter, da der vil ske anlægsarbejde inde i Natura 2000-området. Anlæg og drift af 
gasrørledningen vurderes til ikke at skade udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området. Der bemærkes bl.a.: 
 

Forstrand og hvid klit:  
Etablering af arbejdsplads på forstrand og i den hvide klit vurderes ikke at 
medføre en skade på de tilstedeværende naturtyper. Naturtyperne er meget 
robuste og er afhængige af et betydeligt forstyrrelsesregime for at fastholde 
udbredelse og tilstand. Det vurderes at der inden for et år ikke vil være 
synlige tegn på etablering af gasrørledningen.  
 
De lysåbne klitter:  
Naturtyperne i de lysåbne klitter vurderes ikke at være sårbare i forhold til de 
forstyrrelser det må give at køre med et mindre bæltekøretøj i en lille del af 
området. Den forstyrrelse det må medføre vurderes at være sammenlignelig 
med den øvrige forstyrrelse, der foregår i området forårsaget af større 
græssere, primært krondyr, og mennesker. Risikoen for udslip af boremudder 
vurderes at være meget lille og sammen med en beredskabsplan vurderes 
etablering af gasledningen således ikke at mindske udbredelsen eller hindre 
en gunstig udvikling af naturtyperne i de åbne klitter. 

 
Der er ligeledes lavet en vurdering af påvirkning på bilag IV-arter for hele Baltic 
Pipe-projektet i habitatvurderingen. Detaljerede vurderinger er gennemført for 
birkemus, hasselmus, flagermus, padder og markfirben, idet en påvirkning af 
øvrige beskyttede arter har kunnet udelukkes. Der konkluderes bl.a. i 
habitatvurderingen angående bilag IV-arter, at bestanden af markfirben ved 
Blåbjerg ikke vurderes til at blive påvirket væsentligt at projektet og derfor er der 
ikke behov for afværgeforanstaltninger. For birkemus, hasselmus, flagermus og 
padder (på hele Baltic Pipe-projektet – ved Blåbjerg nævnes birkemus og padder) 
vil der blive gennemført afværgeforanstaltninger som modsvarer de forventede 
påvirkninger således at arternes levesteder og tilhørende økologiske funktionalitet, 
ikke bliver væsentligt negativt påvirket. 
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Adgangsvej 
Selve adgangsvejen til Houstrup Strand, der forløber både igennem Natura 2000-
område 83 og 69, var ikke medtaget i ovennævnte konsekvensvurdering. 
Miljøstyrelsen har derfor efter modtagelse af en screeningsansøgning med bl.a. en 
væsentlighedsvurdering af projektet med adgangsvejen, truffet en afgørelse om 
hvorvidt etablering adgangsvejen er omfattet af krav om miljøvurdering. Det er 
Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning 
på miljøet. I høringen har Varde Kommune vurderet ift. naturtyper og bilag IV-
arter i området. Miljøstyrelsen påpeger bl.a. angående Natura 2000 og bilag IV-
arter: 
 

… På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige 
udledninger til området såvel som den ubetydelige påvirkning af arter og 
naturtyper på områdernes udpegningsgrundlag vurderes det, at projektet 
ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke 
Natura 2000-områderne væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en 
konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-
områder jf. habitatbekendtgørelsen… 
 
… Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det 
naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der 
er optaget på habitatdirektivets bilag IV… 

 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for klitfredningslinjen og forudsætter derfor dispensation 
efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Etableringen af Baltic Pipe Gasrørledningen er blevet til på bagrund af en 
investeringsbeslutning af Energinet og GAZ-SYSTEM, som forinden er godkendt af 
den danske energi-, forsynings- og klimaminister. Efterfølgende har 
Erhvervsministeren underskrevet ”Bekendtgørelse om landsplandirektiv for 
gastransmisssionsledning med tilhørende tekniske anlæg”. Baltic Pipe skal give 
adgang til flere forsyningskilder og derved øget forsyningssikkerhed.  
 
Kystdirektoratet vurderer på det foreliggende grundlag at projektet er et væsentligt 
samfundsmæssigt anliggende. Kystdirektoratet ligger derfor til grund for 
afgørelsen, at det ansøgte, som indgår i Baltic Pipe projektet, har en væsentlig 
samfundsmæssig interesse.  
 
Der er i afgørelsen lagt vægt på, at anlægsområdet er midlertidigt og at der i 
området har været lignende anlægsprojekter, hvor det er lykkes at reetablere 
klitstrukturen. Det er i den forbindelse Kystdirektoratets vurdering, at den 
betydelige landskabelige påvirkning, som projektet vil medføre, ligeledes er 
midlertidig, og at området efter reetablering igen vil fremstå som et naturligt 
landskab.  
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Kystdirektoratet kan tilslutte sig Miljøstyrelsen og Varde Kommunes vurdering 
om, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, 
kan påvirke Natura 2000-områderne væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge 
eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i 
udpegningsgrundlaget. 
 
Kystdirektoratet kan ligeledes tilslutte sig Miljøstyrelsen og Varde Kommunes 
vurdering i forhold til bilag IV-arterne. Kystdirektoratet vurderer således, at det 
ansøgte med de tiltænkte afværegforanstaltninger ikke vil medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
øvrige dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Efter en samlet vurdering og på ovenstående baggrund meddeler Kystdirektoratet 
dispensation fra klitfredningen til det midlertidige anlægsområde og adgangsvej. 
 
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. 

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/
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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:  

 Varde Kommune, vardekommune@varde.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Varde, varde@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Sydvestjylland, sydvestjylland@friluftsraadet.dk   
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Varde, varde@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk   
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Miljøstyrelsen, ojl@mst.dk; 
 Naturstyrelsen Blåvandshuk, blh@nst.dk 
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