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Amphi Consult Aps. v. Peer Ravn  
Finlandsvej 6 
4200 Slagelse 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/03345-6 
Ref. Jacob Hansen Rye 
31-03-2020 
 

Dispensation til naturgenopretning, matr. 2 Gavnø Hgd., Vejlø, 
Næstved Kommune 
 
Ansøgning 
Du har pr. mail af 29. november 2019 fremsendt en ansøgning om dispensation til 
naturgenopretning (oprensning og uddybning af vandhuller og damme) inden for 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2 Gavnø Hgd., Vejlø.  
 
Ansøgningen er indsendt på vegne af Naturstyrelsen Storstrøm og Næstved 
Kommune. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til naturgenopretning 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. 
 
Vilkår 
Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

 Anlægsarbejdet må ikke udføres på et tidspunkt, eller på en sådan måde, 
at ynglefugle på områdets udpegningsgrundlag forstyrres i ynglesæsonen. 

 Det opgravede materiale skal bortskaffes til en placering uden for 
strandbeskyttelseslinjen. 

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

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 
I forbindelse med gennemførelsen af et større naturplejeprojekt for padder på de 
statsejede arealer på Dybsø oprenses 6 søer for padder på matr.nr. 2, Gavnø Hgd., 
Vejlø. 
 
Formålet med at oprense de 6 søer er at støtte klokkefrø og stor vandsalamander 
som er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 169. Samtidig 
understøtter naturplejeprojektet paddearter som strandtudse, som på Dybsø har 
en af sine sidste østdanske bestande og den fåtallige bestand af grønbroget tudse. 
Alle 4 paddearter er omfattet af EU-Habitatdirektivets særlige beskyttelse og 
dermed understøtte projektet bestræbelserne på at sikre disse arter gunstig 
bevaringsstatus. 
 

 
Luftfoto fra ansøgningen, der viser de 6 lokaliteter. 
 

http://www.kyst.dk/
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Fire af lokaliteterne 1-3 og 5 er sommerudtørrende vandhuller, der stort set er 
opfyldt med organisk materiale. De to resterende lokaliteter er udgravede damme, 
der anvendes til kvægvanding, drikkereservoir for de kreaturer der afgræsser 
områderne. I disse damme ophobes slam i forbindelse med kvægenes anvendelse 
af dammene. 
 
Vandhuller uddybes med 10-40 cm og dammene oprenses til oprindelig bund. 
 

 
Eksempler: Udtørret vandhul (lokalitet 1).         Kvægvanding (lokalitet 4) 
 
Udover at medvirke til at sikre paddebestandene gunstig bevaringsstatus vil 
oprensning af de bestående søer på de afgræssede engarealer også være berigende 
for den generelle biodiversitet. Særligt forskellige arter af ynglende og trækkende 
vadefugle vil blive begunstiget. 
 
Hele øen er udpeget som kulturarvsareal, og ved lokalitet 4, 5 og 6 findes to 
fredede fortidsminder Hus (evt. med stald) og Marksystem. 
 
Området er omfattet af fredningskendelse nr. 6765.00, Dybsø. 
 
Der er områder udpeget som beskyttet natur (søer og overdrev) omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Området ligger endvidere inden for Dybsø Fjord Vildtreservat i henhold til 
bekendtgørelse nr. 14003 af 29/05/1997. 
 
Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 169, Havet og kysten 
mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde (habitatområde nr. 148, 
fuglebeskyttelsesområde nr. 81), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. 
 
Habitatnaturtype Kalkoverdrev (6210) findes ved alle 6 lokaliteter. Ved lokalitet 4, 
5 og 6 findes endvidere Strandeng (1330), Klitlavning (2190), Grå/Grøn 
klitfredningslinjen (2130) og Forklit (2110) ifølge kortlægningen af lysåben 
habitatnatur pr. 19/6 2019 (Miljøstyrelsen). 
 

http://www.kyst.dk/
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/189004/
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/200127/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=85288
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Der er kortlagt levesteder for Dværgterne, Havterne og Klyde på øen, men ikke lige 
på anlægsstederne. 
 
Ifølge ansøger er der ikke konstateret sårbar eller sjælden flora og fauna på nogen 
af lokaliteterne. 
 

 
 
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 

http://www.kyst.dk/
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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. 
 
Kystdirektoratet vurderer, at der i denne sag forligger en særlig begrundelse for 
dispensationen, da der her er tale om et nødvendigt indgreb for at kunne sikre 
gunstig bevaringsstatus af Klokkefrø og Stor Vandsalamander, der er på 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. 
 
Det er yderligere Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området 
negativt, men tvært i mod vil have en positiv effekt herpå. Det ansøgte vil ikke 
ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i 
udpegningsgrundlaget, men vil tvært imod have en positiv effekt herpå. 
 
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 

http://www.kyst.dk/
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 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 

 
Jacob Hansen Rye 
   
jhr@kyst.dk 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Lodsejer: Naturstyrelsen Storstrøm, v. Jørgen Sandby, josni@nst.dk  
 Næstved Kommune, naestved@naestved.dk, og Michael Krogh, 

mikro@naestved.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Næstved, naestved@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt; fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk   
 Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk 
 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 

oestkredsen@botaniskforening.dk 
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 
 Næstved Museum, naestvedmuseum@museerne.dk 
 Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, 

sydsjaelland@fredningsnaevn.dk  
 Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
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