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Mads Tjener  
Kløvenhøjvej 16   
7760 Hurup Thy 
 
Kopi sendt til Anders Lehnhardt, repræsentant for ansøger 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/02858-9 
Ref. Lea Bank Stigsen 
26-03-2020 
 

Afgørelse – Afslag  på ansøgning om dispensation til etablering af et 
minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen 
matr. nr. 11a, Boddum By, Boddum, Gravenhøjvej 32, 7760 Hurup Thy, 
i Thisted Kommune   
 
Ansøgning 
Den 21. oktober 2019 fremsendte Anders Lehnhardt på vegne af Mads Tjener en 
ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for 
strandbeskyttelseslinjen på ovennævnte matrikel.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte 
minivådområde. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 
”Klagevejledning”. 
 
Redegørelse for sagen 
Formålet med etablering af minivådområder er at forbedre vandmiljøet ved at 
reducere kvælstofudledningen og til dels også udledningen af fosfor fra 
landbrugsarealer.  
 
Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til etablering af konstruerede 
minivådområder på arealer klassificeret som egnede og potentielt egnede. De 
egnede arealer fremgår af et minivådområdekort, der gælder for den enkelte 
ansøgningsperiode. 
 
Den 5. marts 2019 har SEGES oplyst til Kystdirektoratet, at de har identificeret ca. 
24.000 potentielle projekter, hvor 685 af placeringerne er beliggende inden for 
strandbeskyttelses- og klitfredslinjerne (ca. 3 %). Den 24. september 2019 har 
SEGES endvidere oplyst, at der med det opdaterede potentialekort til 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
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ansøgningsrunden i 2020 er øget potentiale både inden for og uden for 
strandbeskyttelseslinjen. 
SEGES har desuden oplyst, at den relative effekt af projekter inden for 
strandbeskyttelseslinjen er større end gennemsnittet pga. den lave 
kvælstofretention for kystnære arealer. 
 
Det ansøgte projekt 
På den ovennævnte matrikel ønskes der etableret et minivådområde beliggende ud 
til Limfjorden. Minivådområdet ønskes konstrueret med lavvandede områder 
vekslende med bassiner med større dybde samt et sedimentationsbassin (se fig. 1-
2). 
 

 
Fig. 1. Ortofoto 2019. Den røde prik markerer placeringen af minivådområdet. Det orange 
skraverede område markerer det strandbeskyttede areal. De umatrikulerede arealer ud til 
kysten samt stranden er dog også omfattet af bestemmelserne om strandbeskyttelse. De 
sorte streger markerer matrikelskel. 
 

 
Fig. 2. Figur fra ansøgningsmaterialet, der viser placeringen og konstruktionen af det 
ansøgte minivådområde.  
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I ansøgningen fremgår følgende begrundelse for etablering af minivådområdet: 
 
”D. 1. februar 2018 åbnede Landbrugsstyrelsen en ordning, hvor der kan søges 
tilskud til at etablere et åbent minivådområde. Minivådområder er et nyt 
kollektivt kvælstofvirkemiddel, som har en høj effekt på fjernelse af nitrat og 
fosfor i drænvand. Sammen med skovrejsning og vådområder, skal 
minivådområder frem mod 2021 bidrage til at reducere udledningen af kvælstof 
med i alt ca. 2.400 tons. Dette vil kræve en etablering af omkring 1.000-2.0000 
minivådområder over hele landet. Minivådområder forventes at bidrage med ca. 
900 tons kvælstof/år på landsplan svarende til godt en tredjedel.  
 
Minivådområder skal placeres, hvor der er hoveddræn, der samler drænvand fra 
større oplande (mindst 20 ha), derfor vil de oplagte projekter ofte ligge, hvor 
dræn løber ud i åer, søer, eller direkte ved kysten. Målsætningen med at nå d. 
900 ton N i reduceret udledning er en del af vandplanerne, og derfor er det af 
samfundsmæssig interesse at målet nås… 
 
Ved dette projekt er vi i et område, hvor en stor del af omdriftsarealerne ligger 
meget kystnært, hvorfor vi også vil have e drænede arealer kystnært. Det er 
derfor ikke muligt at lægge et projekt udenfor beskyttelseszonen. Vi kan dog her, 
ved en omlægning af drænsystemet, flytte projektet ind i dækning af en 
bevoksning, der gør, at projektet ikke vil kunne ses fra hverken ophold på vandet 
eller i vandkanten, på den udyrkede del af stranden. Selve projektet kan 
gennemføres ved at drænene flyttes tæt til terrænniveau, ved en omlægning, 
herved kan vandspejlet på minivådområdet lægges tæt på terræn, hvorved 
gravearbejdet kan minimeres. 
 
Der ønskes herudover mulighed for at en del af overskudjorden kan placeres på 
arealet omkring projektet... På det markerede areal, ønskes en del af 
overskudsjorden fra projektet placeret i op til 25 cm. Beregninger viser, at der 
ved projektet vil blive mellem 2.500-3.500 m3 jord tilovers ved projektet. 
Yderligere jordmængder vil blive placeret udenfor strandbeskyttelseslinjen. 
Terrænet på stedet gør, at denne terrænændring ikke vil kunne erkendes, når 
arbejdet er afsluttet, dels som konsekvens af konturerne samt det faktum, at det 
meste af det ønskede areal ligger imellem en skrænt og den skærmende 
kystbevoksning.” 
 
Der er på landsplan indsendt flere ansøgninger om minivådområder. Vi har her 
fundet en placering der landskabsmæssigt ikke vil ændre meget, da området for 
projektet ligger beskyttet af bevoksning af terræn. Derudover er vi et område, 
hvor der er store krav til miljøtiltag, men ikke de store muligheder for at lave 
dem uden for strandbeskyttelseslinjen, da vi har forholdsvist små drænoplande, 
med dyrkede arealer helt ned til fjorden. Derfor mener vi, at dette projekt både er 
indpasset så vidt muligt i landskabet, samt af så stor interesse for samfundet, at 
det bør kunne gives dispensation.” 
 
Den 12. november 2019 varslede Kystdirektoratet afslag til det ansøgte. På denne 
baggrund modtog Kystdirektoratet den 29. november 2019 yderligere 
bemærkninger til ansøgningsmaterialet. 
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Det fremgår af de yderligere bemærkninger, at ansøger mener, at minvådområder 
må betegnes som landbrugsmæssig drift, da det er et krav fra samfundet til 
landbruget, hvorfor det er en forudsætning for, at der kan drives landbrug i 
Danmark. 
 
Ansøger begrunder i de yderligere bemærkninger minivådområdet som værende et 
særligt tilfælde, eftersom det er samfundets krav og ikke den enkelte landmands 
egne erhvervsmæssige eller private rekreative interesser, der ligger til grund for 
ansøgningen. 
 
Det fremgår endvidere, at baggrunden for, at det konkrete projekt er placeret 
inden for strandbeskyttelseslinjen skyldes, at det ellers ikke kan leve op til de krav, 
der er stillet til minivådområder. Følgende fremgår endvidere af de tilsendte 
yderligere bemærkninger:   
 
”Hvis de målsætninger, der er sat for at nå de krav der er sat skal opfyldes, er det 

vigtigt, at vi får mest muligt ud af de opland, hvor der rent faktisk kan placeres 
minivådområder, og da mange projekter, der ellers virker oplagte ikke er kan 
lade sig gøre, på grund af f.eks. dybe dræn, minimalt fald på dræn, der gør, at 
vand ikke flyde frit igennem anlæg, at oplandene faktisk slet ikke drænet, §3-
beskyttelse mv. Det er herved i mange områder, udelukkende de fysiske forhold 
på stedet, der gør, hvor vi kan placere minivådområderne.  
 
I dette område har vi det forhold, at vi er på en forholdsvist smal halvø, hvor der 
er en ret skrap begrænsning for, hvor stort drænoplandet kan blive, derfor vil vi 
skulle tæt på udløbet for at nå de minimum 20 ha, der er krav for bare at kunne 
etablere projektet.  Derudover er vi her i et område, hvor jorden dyrkes tæt til 
kysten. 
 
Til sidst, så er det rent praktisk sådan, at jo tættere på kysten projekterne ligger, 
jo større effektivitet (kg reduceret N pr ha) vil projekterne have. Dette projekt har 
en beregnet effekt på 365 kg N reduceret pr år, og effekten vil måske endda være 
højere, da dette dræn løber direkte fra marken og ud i fjorden (den beregnede 
effekt inkluderer ID15 oplandets gennemsnitlige retention). 
 
På nedenstående kort [fig. 3] er lavet en analyse af en del af de forudsætninger, 
der skal til for at etablere et minivådområde (tallene angiver oplandsstørrelse, 
der teoretisk set afvander til dette punkt). Her fremgår det, at vi i et område som 
det her stort set udelukkende har potentiale inden for strandbeskyttelseslinjen, og 
de steder, hvor oplandene rent faktisk lever op til kravene uden for 
beskyttelseslinjen, så er det ikke alle steder, det praktisk kan lade sig gøre. Så da 
der skal laves mange projekter, er det at lave projekter i andre drænsystemer 
eller drænoplande IKKE et alternativ til dette projekt, da etablering af projekter 
der ikke fjerner behovet for at udnytte muligheden her. 
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[Fig. 3. Kort fra de indsendte yderligere bemærkninger.] 
 
Vi har så valgt at arbejde videre med dette projekt, da vi mener, at det er et godt 
projekt, hvor vi kan indpasse anlægget ind i landskabet, og hvor det i øvrigt er 
skjult fra både vandsiden, og den del af landsiden, hvor der er offentlig adgang.”  
 
Kystdirektoratet har i forbindelse med sagsbehandlingen benyttet oplysninger, 
som direktoratet har modtaget fra SEGES. På denne baggrund har 
Kystdirektoratet partshørt ansøger om disse oplysninger. Ansøger havde ingen 
bemærkninger til oplysningerne fra SEGES inden for den fastsatte frist. 
 
Ejendommen er beliggende op til Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, 
Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø (habitatområde nr. 28 og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 27), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt 
beskyttelse af visse arter. 
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Området er beliggende op til Natur- og vildtreservat, Agerø og Skibsted Fjord. 
Området er beliggende op til områder registeret som beskyttet natur, omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. 
Området er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab.  
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår, 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 
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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 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 § 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. Tilstandsændringen 
forudsætter derfor, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, gælder forbuddet mod 
tilstandsændringer inden for strandbeskyttelseslinjen ikke for landbrugsmæssig 
drift bortset fra tilplantning. 
Kystdirektoratet finder ikke, at etablering af et minivådområde falder ind under 
den ovenstående undtagelsesbestemmelse uanset om minivådområdet etableres 
på et landbrugsareal. Det af ansøger omtalte forhold om, at etablering af 
minivådområder er et krav fra samfundet til landbruget, kan ikke føre til en anden 
vurdering. 
 
Ansøgningen skal derfor behandles efter den restriktive dispensationsadgang i 
lovens § 65b, stk. 1, hvor en dispensation forudsætter, at der er tale om et særligt 
tilfælde. 
 
Kystdirektoratet finder efter en samlet og konkret vurdering ikke, at der er tale om 
et særligt tilfælde, der kan begrunde, at der meddeles dispensation. 
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Ifølge den administrative praksis dispenseres der som hovedregel ikke fra 
strandbeskyttelseslinjen til anlæg af kunstige søer/vandhuller selv om de kan 
fremme det naturlige dyre- og planteliv, medmindre det har grundlag i en mere 
omfattende plan for naturforbedring til fremme af udryddelsestruede eller sjældne 
arter i det pågældende område.  
Ifølge praksis kan der dog på baggrund af en konkret vurdering meddeles 
dispensation til etablering af mindre vandhuller/søer på arealer, hvor der tidligere 
naturligt har været søer/vandhuller, og hvor det vil have en klart naturforbedrende 
funktion. 
 
Ifølge historisk kortmateriale har der ikke tidligere været vandhuller/søer på 
lokaliteten, og der er således ikke tale om et projekt, hvor genskabelse af naturlig 
hydrologi indgår. Det er endvidere Kystdirektoratets vurdering, at et konstrueret 
minivådområde ikke kan sidestilles med etablering af et kunstigt vandhul/sø med 
henblik på naturforbedring, idet minivådområdet er en renseforanstaltning for 
drænvand fra landbrugsarealer og derved mere har karakter af et teknisk anlæg.  
På denne baggrund finder Kystdirektoratet ikke, at det ansøgte er omfattet af 
ovennævnte dispensationspraksis. 
 
I vurderingen har Kystdirektoratet endvidere lagt vægt på, at minivådområdet 
placeres meget kystnært og vil være et fremmedelement i landskabet. Det forhold, 
at minivådområdet ikke kan ses fra kysten, kan ikke i sig selv tillægges afgørende 
vægt.  
 
Tillige har Kystdirektoratet i vurderingen lagt afgørende vægt på, at langt 
størstedelen af de udpegede potentielle områder til etablering af minivådområder 
er beliggende uden for strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet finder derfor 
ikke, at hensynet til reducering af kvælstofudledningen fra landbruget vejer 
tungere end hensynet til beskyttelsen af det strandbeskyttede areal. 
 
I vurderingen har Kystdirektoratet yderligere lagt vægt på, at en dispensation vil 
kunne få en uønsket præcedensvirkning i andre lignende sager, dvs. at andre 
grundejere vil kunne få en forventning om at kunne opnå dispensation til lignende. 
 
På ovenstående baggrund meddeler Kystdirektoratet afslag til det ansøgte. 
 
Kystdirektoratet har ikke med denne afgørelse foretaget en vurdering af, om det 
ansøgte kan påvirke Natura 2000-området væsentligt eller 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: 
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 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 

 
Lea Bank Stigsen 
+45 20 86 64 02 
lbs@kyst.dk 
 
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  
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