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Naturstyrelsen Trekantsområdet  

Gjøddinggård Førstballevej 2 

7183 Randbøl 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 18/03135-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

13-03-2020 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udmatrikulering af 

Træskohage Fyr, matr.109a Stouby By, Stouby, Hedensted Kommune  

 

 

Ansøgning 

I har den 16. november 2018 ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen 

til udmatrikulering af Træskohage Fyr, matr.109a Stouby By, Stouby, Hedensted 

Kommune - beliggende i nærheden af Sanatorievej 16, 7140. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af nye skel ved udmatrikuleringen som ansøgt. 

 

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. 

 

Redegørelse for sagen 

Træskohage Fyr ligger på matrikel 109a, der samlet er på ca. 51 ha. Matriklen 

består af den strandeng, hvor fyrtårnet er beliggende, men den overvejende del af 

matriklen er en del af Grund Skov.  

 

Kystdirektoratet har i juni 2017 tilkendegivet, at direktoratet ”vil være sindet at 

dispensere til en udstykning af Træskohage Fyr, da det er et helt særligt tilfælde 

og mange andre fyr ligger på egen matrikel. Vær opmærksom på, at en ændret 

anvendelse, der er mere belastende for kystlandskabet kræver dispensation. 

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

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet vil umiddelbart ikke være sindet at dispensere til en anvendelse 

som bolig, helårs eller sommer.” 

 

Træskohage fyr har i en periode op til slutningen af 2017 været lukket for 

offentligheden, fordi det ikke var sikkert til menneskelig færden. Naturstyrelsen 

havde ikke midler til en den renovering, som fyret krævede. Derfor stod det 

historiske fyr blot og forfaldt.  

 

I lokalområdet blev der taget initiativ til at fremskaffe midler til istandsætning, 

hvilket lykkedes, således genindvielsen fandt sted den 28. oktober 2017, hvor 

fyret stod færdigrestaureret. 

 

På denne baggrund ønsker Naturstyrelsen at udmatrikulerer 970 kvadratmeter 

omkring fyret, således det kan blive en egen ejendom og forvaltes selvstændigt. 

 

På Vejle Motorbådklubs hjemmeside er anført om restaureringen: 

Fyret der er 13 meter højt, blev opført i 1904 af Vejle Havn og blev overdraget til 

Naturstyrelsen i 1982, da det blev taget ud af drift. Fyrtårnet fungerede som 

udsigtspunkt, men det haltede alvorligt med vedligeholdelsen. Dette påpegede 

Stouby og Omegns Lokalråd over for Naturstyrelsen, men der var ikke afsat 

midler til vedligehold, og af sikkerhedsmæssige årsager blev fyret aflåst for 

offentligheden. 

 

Først da lokalrådet tog kontakt til tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl kom 

der skred i sagen, og lokalrådet fik mulighed for at leje fyrtårnet, mod at 

lokalrådet selv ville sætte det i stand. 

 

En udarbejdet rapport viste, at istandsættelsen ville beløbe sig til et sted mellem 

kr. 600.000 til kr. 1 million. Lokalrådet fik efterfølgende tilsagn om støtte på i alt 

kr. 782.500 fra Realdanias kampagne Underværker (kr. 370.000), Det fælles 

Landdistriktsråd, Hedensted Kommune (kr. 367.500), Sydbanks Fond (35.000), 

Hotel Vejlefjord (kr. 5000) og Vejle Fjord Rehabilitering (kr. 5000), og 

restaureringen blev igangsat for 3 måneder siden. 

 

Renoveringen er udført af lokale håndværkere, entreprenør og vognmand, og de 

har samtidig bidraget med frivilligt arbejde, idet der har været en stor vilje til at 

opnå en optimal løsning inden for den økonomiske ramme. 

 

I forbindelse med restaureringen af Træskohage Fyr er stien ud til fyret 

istandsat, således at besøgende kan komme tørskoet derud. Stien er endvidere 

anvendelig for kørestolsbrugere. Renoveringen at stien er støttet af Friluftsrådet 

med kr. 10.000. 

 

Træskohage Fyr er nu bragt tilbage til fyrets oprindelige udseende, og kan med 

rette kaldes ”Det hvide Fyr”, som det tidligere var benævnt blandt 

lokalbefolkningen. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Areal der udmatrikuleres omkring fyret 

 

 
 

Ejendommen er beliggende i/op til Natura 2000-område nr. 78 - Skove langs 

nordsiden af Vejle Fjord (habitatområde nr. 67, fuglebeskyttelsesområde nr. 45), 

jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration 

af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

 

Udpegningsgrundlag: 

 

 
 

 

http://www.kyst.dk/
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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. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Den ansøgte udstykning medfører etablering af skel inden for strandbeskyt-

telseslinjen og forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

Formålet med bestemmelsen er bl.a. at forhindre udstykning og arealoverførsel 

som tilsigter senere bebyggelse eller andre foranstaltninger, der vil ændre 

tilstanden i kystlandskabet.  

 

Forbuddet gælder, uanset der efterfølgende er mulighed for at afslå konkrete 

ansøgninger om dispensation til byggeri m.m. Forbuddet gælder også i situationer, 

hvor der ikke er nogen aktuel udsigt til byggeri eller andre dispensationskrævende 

foranstaltninger.  

 

http://www.kyst.dk/
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Lovens ordning er således baseret på en forudsætning om, at de ændrede 

ejendomsforhold, som følger af en udstykning eller arealoverførsel, i sig selv – evt. 

efter ejerskifte – vil kunne medføre uønskede ændringer af kystlandskabet. 

 

Kystdirektoratet har tidligere tilkendegivet, at der vil kunne dispenseres, idet man 

fandt, at der var tale om et særligt tilfælde.  

 

Kystdirektoratet finder ikke, at der efterfølgende er sket ændring i forudsætnin-

gerne for den meddelte tilkendegivelse og meddeler hermed dispensation til det 

ansøgte. 

 

Kystdirektoratet skal tilkendegive, at man ikke vil være sindet efterfølgende at 

dispensere til en anvendelse af fyret som bolig, helårs eller sommer. Anden ændret 

anvendelse, som vil medføre en yderligere belastning af kystområdet, vil ligeledes 

ikke kunne forventes imødekommet. 

 

Kystdirektoratet meddeler herefter dispensation til den ansøgte udstykning. 

 

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. 

 

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. 

http://www.kyst.dk/
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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. 

 

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 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 

 Hedensted Kommune, mail@hedensted.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Hedensted, hedensted@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet, soehoejlandet@friluftsraadet.dk   

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Hedensted, hedensted@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

mail@hedensted.dk; dn@dn.dk; hedensted@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

soehoejlandet@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; hedensted@dof.dk; 

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

nighe@nst.dk; tre@nst.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:jkw@kyst.dk
mailto:mail@hedensted.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:hedensted@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:soehoejlandet@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:hedensted@dof.dk
mailto:jyllandskredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
mailto:mail@hedensted.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:hedensted@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:soehoejlandet@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:hedensted@dof.dk
mailto:jyllandskredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
mailto:nighe@nst.dk

