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Venø Ejendomme ApS  
Sønderskovvej 20   
7600 Struer 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/01016-3 
Ref. Jacob Hansen Rye 
24-03-2020 
 

Afslag på ansøgning om dispensation til udstykning inden for 
strandbeskyttelseslinjen fra matr. 2s, Venø By, Venø, Struer Kommune 
 
Ansøgning 
Du har pr. mail af 19. marts 2020 fremsendt en ansøgning om dispensation til 
udstykning af ny selvstændig ejendom inden for strandbeskyttelseslinjen på 
ejendommen matr. nr. 2s, Venø By, Venø, beliggende Sønderskovvej 20. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykning som ansøgt. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 
”Klagevejledning”. 
 
Redegørelse for sagen 
Virksomheden Venø Seafood Aps er i dag beliggende på lejet grund på matr. 2s, 
Venø By, Venø, der er en landbrugsejendom på øen Venø. Matriklen er 42 ha stor. 
 
Virksomheden råder over en produktionshal på ca. 550 m22 og seks bassiner, samt 
noget oplagsområde afgrænset af levende hegn og adkomstvej, som vist på 
nedenstående kort. Arealet inden for de afgrænsende levende hegn og 
adkomstvejen er på ca. 1,5 ha. 
 
Virksomhedens faciliteter er beliggende i den udvidede del af 
strandbeskyttelseslinjen, der trådte i kraft den 4. juni 2003 for daværende 
Ringkøbing Amt. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
 
2 Kystdirektoratet har den 4/1 2020 meddelt dispensation til udvidelse af hallen med ca. 
400 m2, jf. naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 (19/03420). Afgørelsen blev ikke påklaget. 

http://www.kyst.dk/
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Luftfoto 2019, der viser virksomhedens eksisterende faciliteter. 
 
Der er ansøgt om en udstykning på 10 ha fra den eksisterende matrikel. 

 
Udstykningsplan fra ansøgningen, der viser de 10 ha som ønskes udstykket (gul 
streg). 

http://www.kyst.dk/
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Mod syd afgrænses udstykningen af adkomstvejen, mod vest af kystlinjen, mod 
nord inkluderes de to nord-syd gående hegn og mod øst holdes en afstand på ca. 
75 m til hovedvejen Sønderskovvej. En del af matrikelgrænsen mod øst ligger uden 
for strandbeskyttelseslinjen. 
 
Det er i ansøgningen anført at virksomheden ikke har sikkerhed for at kunne 
opretholde sine aktiviteter i forbindelse med et eventuelt fremtidigt salg af 
landbrugsmatriklen, idet den nuværende ejer ønsker at sælge hele matriklen. 
 
Virksomheden har derfor behov for at beskytte sine investeringer i forbindelse 
med aktivitetsudvikling. 
 
Der er indgået aftale med ejeren om erhvervelse af arealet under forudsætning af 
udmatrikulering i overensstemmelse med kortskitsen. Den del der ikke 
udmatrikuleres overføres enten til anden landbrugsejendom eller vil indgå i Struer 
Kommunes planer for Venø Naturpark 
 
Den ansøgte udstykning vil ifølge ansøger være driftsøkonomisk nødvendig for 
virksomhedens overlevelse. Der vil blive tilført nye arbejdspladser til Venø. 
 
Venø Seafood ApS har de seneste år udbygget forretningsområdet til at omfatte 
besøgsaktiviteter for turister, og virksomheden besøges nu af ca. 6.000 gæster 
årligt med mulighed for at følge fiskeyngelproduktion, overvære rensning og 
klargøring af østers, hjertemuslinger og hummere, samt køb af produkter og 
smagsprøver. 
 
De nye planlagte aktiviteter indgår i udviklingsplanerne for Venø, der er 
udarbejdet i samarbejde med lokalsamfundet, Struer Kommune og Realdania. 
 
Udvidelsen indebærer følgende: 

 En udvikling af produktionsanlæg 
 Østersbar 
 Oplevelsescenter 
 Overnatningsmuligheder i form af offentligt tilgængelige sheltere 

 
Aktivitetsudvidelsen er faseopdelt, men ikke nærmere beskrevet. 
 
Der er efter ansøger vurdering ikke tale om en overgang fra en ren 
produktionsvirksomhed til turismevirksomhed, men om at skabe økonomisk 
overlevelse gennem kombination af aktiviteterne. 
 
Venø er en mindre ø, og om erhverv i den udvidede strandbeskyttelseslinje (100-
300 meter) er det ved tidligere lovændring forudsat at sager på små øer 
administreres relativt mere lempeligt end hovedreglen, når forholdene og 
hensynet til øernes erhvervsmæssige udvikling kræver det. 
Kagenævnet (nu Miljø- og Fødevareklagenævnet) har præciseret, at på andre 
områder administreres bestemmelsen om strandbeskyttelse som i resten af landet. 
 

http://www.kyst.dk/
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Ifølge ansøger er Venø dækket af strandbeskyttelseslinjen, og den ønskede 
udvidelse af erhvervet kan ikke placeres andre steder på øen og dermed uden for 
strandbeskyttelseslinjen. 

 
Teknisk kort over Venø med strandbeskyttelseslinjen indtegnet (gul skravering). 
Det ses at Venø er stort set dækket af beskyttelseslinjen. Den røde prik indikerer 
virksomhedens placering på øen. 
 
Ansøger har endvidere henvist til sager for Fur Bryghus på Fur og en sag på Orø 
som reference. Ingen af disse sager omhandler matrikulære ændringer, men er 
sager på mindre øer. Sagerne omhandler bygningsmæssige udvidelser og ændret 
anvendelse af eksisterende bygninger. 
 

http://www.kyst.dk/
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Inden ansøgning havde ansøger en forespørgsel med samme arealstørrelse hos 
Kystdirektoratet, der tilkendegav følgende: Der må tages et vist forbehold for den 
skitserede udstykning. Udstykningen synes at omfatte et væsentligt større areal 
end virksomheden råder over i dag. Det ville i forbindelse med en ansøgning, 
skulle redegøres for at der foreligger et særligt tilfælde efter 
naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1. 
 
En mere ”naturlig” matrikel ville være de ca. 1,5 ha som omkranses af læhegn på 

tre sider og grusvejen mod syd. En sådan udstykning ville der formodentligt 
forholdsvis uproblematisk kunne dispenseres til. 
 
Ved dispensationer til udstykninger der begrundes i ”hensigtsmæssige 

omlægninger af ejendomsstrukturen”, vil det typisk være en matrikulær 

ændring, hvorved en landbrugsejendom deles i driftsarealer og i 
bygningsarealer. Ved bygningsarealer skæres matriklens typisk helt snævert 
omkring bygninger, have, samt indkørsel/gårdsplads, således at al driftsjorden 
overføres til anden landbrugsejendom. Det er så at sige driftsjorden der 
udstykkes, og bygningsparcellen der efterlades som en restejendom. 
 
Selvom sagen i dette tilfælde ikke omhandler en traditionel gård, men er en 
anden type bygninger, vil en begrundelse i hensigtsmæssige omlægninger stadig 
forudsætte at al driftsjorden forbliver på en reel landbrugsejendom. 
 
Ejendommen er beliggende i landzone uden kommuneplanramme eller lokalplan 
efter planloven. 
 
Ejendommen er beliggende op til Natura 2000-område nr. 62, Venø, Venø Sund 
(habitatområde nr. 55, fuglebeskyttelsesområde nr. 40), jf. bekendtgørelse nr. 
1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter. 
 

 
 
Der er udpeget naturtypen Strandvold med flerårige planter langs 
ansøgningsområdets vestlige afgrænsning. 
 
Derudover er der ikke kendskab til naturtyper eller arter fra udpegningsgrundlag 
på eller nær ansøgningsområdet. 

http://www.kyst.dk/
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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 
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 
Den ansøgte udstykning, som medfører oprettelsen af et nyt skel inden for strand-
beskyttelseslinjen 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.  
 
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. 

http://www.kyst.dk/
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For småøer, som nævnt i redegørelsen 
Den udvidede strandbeskyttelseslinje (100-300 meter) er ved tidligere lovændring 
forudsat administreret relativt mere lempeligt på små øer end hovedreglen, når 
forholdene og hensynet til øernes erhvervsmæssige udvikling kræver det. 
 
Det bemærkes, at denne såkaldte småø-regel ikke er lovfæstet, og den giver ikke 
mulighed for at meddele dispensationer tilstrækkelig redegørelse for de ønskede 
tilstandsændringer, hverken umiddelbart eller på sigt. De naturmæssige og 
landskabelige beskyttelsesinteresser på mindre øer gælder i lige så høj grad som på 
større øer og på fastlandet. 
 
Med begrundelserne til den ansøgte udstykning er der direkte angivet at der på 
sigt ønskes yderligere tilstandsændringer i form af ny bebyggelse, men der 
foreligger ikke nærmere beskrivelse af disse bygninger i størrelse, højde eller 
placering på arealet. Det er Kystdirektoratets vurdering, at en dispensation til 
udstykning på det foreliggende grundlag vil medføre en forpligtende forventning 
om efterfølgende dispensationer til disse ikke definerede bygninger, særligt 
østersbar og oplevelsescenter. 
 
Udvidelse af produktionsfaciliteterne er givet senest i januar 2020, og det kan ikke 
afvises at der senere kan dispenseres til yderligere udvidelser af produktionen. 
Dette må dog bero på en konkret ansøgning. 
 
Kystdirektoratet tilkendegiver hermed, at være indstillet på at dispensere til enten 
en udstykning tæt omkring de eksisterende produktionsfaciliteter (ca. 1,5 ha) eller 
til dette samt et yderligere udvidelsesområde for virksomheden beliggende 
landværts (mod øst), hvor den ”naturlige” afgrænsning vil være det østlige levende 

hegn. Se kortskitse i bilag. 
 
Med en sådan udstykning, er det Kystdirektoratets vurdering, at hensynet til 
erhvervsudviklingen for den pågældende virksomhed på den mindre ø vil blive 
imødekommet i betragtning af at der ikke foreligger nærmere beskrivelser af de 
ønskede bygninger og faciliteter. 
 
Etablering af offentlige sheltere behandles typisk efter en forholdsvis lempelig 
administrativ praksis om mindre anlæg til støtte for friluftslivet og offentlighedens 
adgang til naturen (efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1). Disse kan både 
være placeret på ansøger egen jord eller på anden mands jord som stilles til 
rådighed for projektet. Kystdirektoratet forholder sig i en sådan sag ikke nærmere 
til den aftale der måtte være indgået mellem lodsejer og projektholder. 
 
Det kan ikke afvises, at der kan meddeles dispensation til opstilling af sheltere i 
området, men dette må bero på en konkret ansøgning. 
 
Det er Kystdirektoratet samlede vurdering, at der ikke kan meddeles dispensation 
til det ansøgte på det foreliggende grundlag. Der foreligger ikke efter 
Kystdirektoratets vurdering et særligt tilfælde, heller ikke med hensyn til 
placeringen på en mindre ø, til den ansøgte udstykning. 
 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet meddeler på dette samlede grundlag afslag på ansøgning om 
udstykning med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv 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. 
 
Det bemærkes dog, at det ikke kan afvises at realisering af projektet i sin 
potentielle helhed, vil kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det er dog 
ikke muligt, at foretage en vurdering af dette på det foreliggende grundlag. 
 
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/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 9 

 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 
naturbeskyttelsesloven. 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Struer Kommune, struer@struer.dk / teknisk@struer.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Struer, struer@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds LimfjordSyd limfjordsyd@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Struer, struer@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 
 
Med venlig hilsen 

 
Jacob Hansen Rye 
   
jhr@kyst.dk 
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Bilag: Kortskitse til tilkendegivelse om udstykning 

 
Skitsemæssige illustration af primær tilkendegivelse om udstykning omkring 
eksisterende faciliteter, samt potentielt sekundært udvidelsesområde landværts 
mod øst i forhold til eksisterende faciliteter. 

http://www.kyst.dk/

