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Tilladelse til udvidelse af et udplantningsområde for ålegræs ved 
Albueknæ/ Brønsvig i Vejle Fjord, Vejle Kommune 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udvide et udplantningsområde for 
ålegræs ved Albueknæ/Brønsvig i Vejle Fjord, Vejle Kommune, på de vilkår som 
fremgår nedenfor.  

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering 
for projektet.  

 

Lovgrundlag 

Udplantning af vandplanter på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, 
jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019). 

Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbe-
skyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og 
udvidelse af visse projekter på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018). 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Udplantningen af ålegræsset skal ske i overensstemmelse med det ansøgte.  

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller 
ændringer af projektet. 

3. Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er afsluttet inden for to år fra 
udstedelsen af denne tilladelse. 

4. Samtidig med at projektet afsluttes, skal Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), 
Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) underret-
tes herom. Snarest herefter skal samme myndigheder tilsendes en færdig-
melding, som dokumenterer at projektet er opført i overensstemmelse med 
tilladelsen, samt angiver positionen af det endelige projektområde.  

5. Tilladelsen til projektet må ikke uden tilladelse fra Kystdirektoratet over-
drages til andre. 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de 
for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt. 

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, 
der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lov-
givning.  

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, 
som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af projektet for 
et, i forbindelse med ålegræssets udplantning eller tilstedeværelse, opstået civilret-
ligt ansvar.  

 

Begrundelse for tilladelsen 

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med 
den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige hensyn, der taler imod pro-
jektet. Kystdirektoratet har bl.a. vurderet, at der ikke er væsentlige naturhensyn, 
som taler imod projektet, ligesom der ikke synes at være hensyn i øvrigt, som taler 
imod projektet. 

I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. lagt vægt på de indkomne 
høringssvar, samt at formålet med projektet er at genoprette udbredelsen af åle-
græs i fjorden. Kystdirektoratet finder, at udplantning af ålegræs kan være medvir-
kende til at øge biodiversiteten i området og dermed på sigt medvirke til at forbedre 
vandkvaliteten og levevilkårene for fjordens dyre- og planteliv.  

Kystdirektoratet har videre vægtet, at der er tale om udvidelse af et eksisterende 
udplantningsområde, samt at projektet ikke vil medføre væsentlige gener for eksi-
sterende brugere af området. 

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af sagens samlede oplysnin- 
ger, samt egen konkrete vurdering.  

 

Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering 

Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et 
internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til 
deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er 
udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn 
til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at pro-
jektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art 
væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.   

Det ansøgte projekt vil ikke finde sted i nærheden af marine Natura 2000-områder, 
men der er kendskab til bilag IV arten marsvin i området. 

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig 
negativ påvirkning af bilag IV arten marsvin. Vi vurderer således, at projektet ikke 
vil medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for arten som helhed. Vi 
vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratets vurdering skyldes blandt andet projektets begrænsede omfang, 
samt placering.  

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af sagens samlede oplysnin-
ger, samt egen konkrete vurdering.  

 

Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter en udvidelse af et udplantningsområde for ålegræs (Zostera 
Marina), ved Albueknæ/Brønsvig i Vejle Fjord, med 1,2 ha.  

Vejle Kommune fik i 2019 tilladelse til udplantning af ålegræs ved bl.a. Albueknæ/ 
Brønsvig (j.nr. 19/00452-20). Denne lokalitet har vist sig særlig modtagelig for 
ålegræstransplantation, og kommunen ønsker derfor at udvide området.  

Udplantningsområdet kan ses på nedenstående kortudsnit. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyst.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 4 

 

Afstanden fra kysten er mellem 50 – 150 m.  

De høstede skud monteres med tråd på jernsøm, som herefter udplantes i matricer 
inden for projektområdet. Udplantningen sker i et skakbræt-mønster dels for bedre 
at kunne monitere vækstfremgang, dels med henblik på, at ålegræsset skal ”motive-

res” til at vokse ind over de ubeplantede felter af havbunden ved rodskudsforme-
ring. Udplantningen sker på vanddybder mellem 1,5 - 3 m, hvor lysforholdene er 
optimale. Udplantningen vil tage 3-4 uger og ske i perioden maj-juni. 

Projektområdet afmærkes med lette bøjer af typen, som benyttes i kystfiskeriet. 
Forankring i bunden sker med en flise. 

Formålet med projektet er at reetablere ålegræsbede i Vejle Fjord som et forsøg på 
at forbedre habitatet for fisk og smådyr, samt igen at opnå god økologisk tilstand i 
fjorden. 

 

Sagsgennemgang 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos Sø-
fartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Langelands Museum og 
Vejle Kommune samt sendt til orientering til Danmarks Naturfredningsforening, 
Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, 
Ejendomsforeningen Danmark og Geodatastyrelsen. 

Der er kun fremsendt høringssvar fra Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen, der begge 
oplyser, at de ikke har bemærkninger til projektet. 

 

Klagevejledning 

Dette dokument indeholder to afgørelser:  

 afgørelse om at give tilladelse til projektet  

 afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering  

 

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

For afgørelserne gælder følgende:  

 Kystdirektoratets afgørelse kan alene påklages for så vidt angår ret-
lige forhold.  

 Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har 
en væsentlig individuel interesse i sagen, samt af en berørt natio-
nalparkfond eller landsdækkende foreninger og organisationer, 
der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller vare-
tagelse af væsentlige rekreative interesser eller brugerinteresser 
inden for arealanvendelsen, på betingelse af: 

1. at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, 
som dokumenterer dens formål, og 

http://www.kyst.dk/
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2. at foreningen eller organisationen kan dokumentere, at den 
repræsenterer mindst 100 medlemmer.  
 

 Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.  

 Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.nmkn.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 orga-
nisationer i gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med beta-
lingskort 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. § 18 b i 
kystbeskyttelsesloven. 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

 

Med venlig hilsen 

 
 
Anne Villadsgaard 
 91 33 84 25 
avi@kyst.dk 

 
 

 

 

 

 

Kopi til: Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Trafik-, Bygge- og Bo-
ligstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Lange-
lands Museum og Vejle Kommune samt sendt til orientering til Danmarks Natur-
fredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes 
Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og Geodatastyrelsen. 

 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside.  
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