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Fejø Frugt v/ Laust Spandet Jensen  

Laust Spandet Jensen 

Skaløvej 1   

4944 Fejø 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/00291-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

31-03-2020 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til tilplantning med 

frugttræer på landbrugsejendom på matr. 26 m.fl., Vesterby By, Fejø, 

Herredsvej 143, 4944 Fejø, Lolland Kommune 

 

 

Ansøgning 

Du har den 17. januar 2020 ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til  

tilplantning med frugttræer på landbrugsejendom på matr.26 samt matr. 25 r, s, t, 

u og v, Vesterby By, Fejø, Herredsvej 143, 4944 Fejø, Lolland Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1 og 4, til gentilplantning inden for strandbeskyttelseslinjen med æble- 

eller pæretræer som ansøgt på matr. 25 r, s, t, u og v, Vesterby By, Fejø. 

 

Der meddeles endvidere dispensation efter § 65 b, stk. 4, til tilplantning af den del 

af matr. 26, Vesterby By, Fejø der ligger i den udvidede del af standbeskyttelses-

linjen, samt dispensation efter § 65 b, stk. 1, til plantning af samme matr. inden for 

den oprindelige 100 m linje – dog ikke nærmere kysten end 15 m. 

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 

jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. Arealer, der ikke er påbegyndt tilplantet på 

dette tidspunkt, forudsætter en fornyet dispensation forinden tilplantning kan ske. 

Dispensationen kan således ikke meddeles som ansøgt gældende indtil 2025.  

 

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. 

 

 

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

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 

Frugtplantager har gennem en lang periode været kendetegnende for Fejø. 

Traditionen har været at plante kystnært, således at varmen fra vandet har hindret 

frostskader ved frugtsætningen. Miljøcenter Nykøbing F meddelte således den 4. 

august 2009 dispensation til plantning indtil 15 m fra vandet (NYK-410-00511) på 

en nærliggende matrikel. 

 

Der er ansøgt om at gentilplante en række matrikler, hvoraf en enkelt ligger inden 

for den oprindelige 100 m strandbeskyttelseslinje og herudover nyplante på en 

nabomark hvoraf en del er beliggende inden for såvel den oprindelige 100 m linje 

samt inden for den udvidede linje. Der ansøges om plantning indtil 15 m fra kysten 

i lighed med ”traditionen” på øen. Ansøger er ved at erhverve de ansøgte arealer og 

tillægge dem sin eksisterende ejendom. 

 

 
- Blå linje markerer 300 m strandbeskyttelseslinjen. 

- Rød linje markerer oprindelige 100 m linje. 

- Sort linje markerer afgrænsning af tilplantningsområdet inden for 

strandbeskyttede område. 

- Matr. 25 r-v gentilplantes. 

- Matr. 26 nyplantes. 

- Gul skravering plantning i udvidet zone. 

- Gul flade plantning i oprindelige 100 m zone indtil 15 m fra kyst. 

http://www.kyst.dk/
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I ansøgningen anføres: 

 

 
 

 
 

 

http://www.kyst.dk/
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Ejendommen er beliggende op til Natura 2000-område nr. 173 - 

Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-

Rødsand (habitatområde nr. 152, fuglebeskyttelsesområde nr. 85), jf. 

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

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

 

 
 

 
 

 

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. 

http://www.kyst.dk/
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Efter § 65 b, stk. 1, kan der i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i 

§ 15, stk. 1. 

Efter stk. 4. kan der ved d afgørelser efter stk. 1 om erhvervsmæssig tilplantning 

med bærbuske eller frugttræer inden for den udvidede strandbeskyttelseslinje 

gøres undtagelse fra § 15, stk. 1, selv om der ikke er tale om særlige tilfælde, 

medmindre tilplantningen strider mod tungtvejende kystlandskabelige hensyn. 

 

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. 

 

I kystlovforslagets bemærkninger er det anført, at den udvidede strandbeskyt-

telseslinje forventes administreret relativt mere lempeligt på små øer, når 

forholdene og hensynet til øernes erhvervsmæssige udvikling kræver det.  Den 

forudsatte lempelse har alene relation til de yderligere arealer, der inddrages 

under strandbeskyttelsen. 

 

Sammenholdt med den lempeligere administrationspraksis efter § 65 b, stk. 4, 

finder Kystdirektoratet, at der ikke er forhold som taler imod den ønskede gen- og 

nyplantning inde for den udvidede strandbeskyttelseslinje. 

 

Kystdirektoratet finder endvidere, at der er tale om et særligt tilfælde, som kan 

begrunde, at der meddeles dispensation til plantning inden for den oprindelige 

100 m strandbeskyttelseslinje indtil en afstand af 15 m fra kysten. 

 

Kystdirektoratet har herved særlig lagt vægt på Fejø særlige forhold og tradition 

for plantagedrift, herunder plantning helt ned til kysten på mange områder af øen, 

http://www.kyst.dk/
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samt at der er tal om relativt begrænsede arealer der nyplantes inde for den 

oprindelige del af det strandbeskyttede areal. 

 

Kystdirektoratet meddeler således dispensation til de ansøgte plantninger. 

 

Kystdirektoratet skal bemærke, at der ikke som ansøgt kan meddels dispensation 

ud over den i loven fastsatte 3 år frist, inden for hvilken en dispensation skal 

udnyttes. Arealer, der ikke er påbegyndt tilplantet inden for 3 år, forudsætter 

derfor en fornyet dispensation forinden tilplantning kan ske. Dispensationen kan 

således ikke meddels som ansøgt gældende indtil 2025. 

 

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. 

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. 

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/
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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: 
 

 Lolland Kommune, lolland@lolland.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Lolland, lolland@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Storstrøm storstroem@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Lolland, lolland@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

 

lolland@lolland.dk; dn@dn.dk; lolland@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

storstroem@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; lolland@dof.dk; 

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

laust@fejoefrugt.dk; jan@4944.dk;  
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