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Guldborgsund Kommune  
 
Att. Britta Kofoed, brko@guldborgsund.dk 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/01122-22 
Ref. Hanne Rungø Hilligsøe 
20-04-2020 
 

Afslag på ansøgning om dispensation til fortsat indvinding af sand og 
grus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 18d 
Ulslev By, Idestrup, Ulslev Strand, i Guldborgsund Kommune 
 
samt varsel om påbud om nedtagning af skilt 
 
 
Ansøgning 
Guldborgsund Kommune indsendte i 2018 et anmeldelsesskema vedrørende ikke-
erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på Ulslev Strand til Region Sjælland, der 
administrerer råstofloven. Indvindingen er ifølge skemaet skønnet til 500-1.000 
m3 pr. år.  
 
Forud for anmeldelsen gav Naturstyrelsen Storstrøm som grundejer samtykke til, 
at kommunen kunne gennemføre anmeldelse/ansøgning om fortsat sand- og 
grusindvinding på lokaliteten. 
 
Region Sjælland har videresendt sagen til Kystdirektoratet med henblik på 
behandling af sagen som en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelses-
linjen. Der er tidligere meddelt tidsbegrænsede dispensationer fra 
strandbeskyttelseslinjen. Den seneste dispensation udløb i 2017.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til indvinding af sand og grus på 
Ulslev Strand. 
 
Varsel om påbud 
Det følger af ovenstående afgørelse, at det vejledende skilt (se figur 2) på 
lokaliteten skal fjernes hurtigst muligt. Kommunen bedes indsende 
dokumentation for, at skiltet er fjernet. Kystdirektoratet agter at udstede et påbud 
om fjernelse af skiltet, såfremt dokumentationen ikke er modtaget senest den 1. 
juni 2020. 
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
 

http://www.kyst.dk/
mailto:brko@guldborgsund.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. 
 
Redegørelse for sagen 
Matr. nr. 18d Ulslev By, Idestrup ejes af Naturstyrelsen og administreres af den 
lokale enhed, Naturstyrelsen Storstrøm.  
 
Lokaliteten ligger på Falsters østkyst, se figur 1. 

http://www.kyst.dk/
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Figur 1. Kortudsnittet viser området ved Ulslev på Falsters østkyst. Den røde prik 
markerer strandarealet, hvorfra det tidligere har været tilladt at hente sand og 
grus. Orange skravering markerer strandbeskyttede arealer. 
 
 
I 1906 blev der tinglyst en deklaration om, at borgere i Idestrup Sogn måtte hente 
sand og grus til eget forbrug fra stranden ved Ulslev.  
 
Lokaliteten er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. maj 1971 om 
fredning af arealer langs Falsters østkyst fra Ulslev til Elkenøre. Initiativet til 
fredningen blev ifølge fredningskendelsen taget i starten af 1960’erne. Forbuddet 

mod terrænændringer inden for strandbeskyttelseslinjen blev indført i 1969. Den 
tinglyste ret fra 1906 om, at lokale borgere i Idestrup Sogn måtte hente sand og 
grus til eget brug, er indarbejdet i fredningskendelsen. Aktiviteten er således tilladt 
i forhold til fredningsbestemmelserne.  
 
I perioden 1969-1992 var Fredningsnævnet myndighed for strandbyggelinjen/ 
strandbeskyttelseslinjen. Det fremgår af Udskrift af forhandlings- og kendelses-
protokol for fredningsnævnet for Storstrøms Amts sydlige fredningskreds, at 
Fredningsnævnet i 1984 blev opmærksom på, at der ikke var blevet taget stilling til 
grus- og sandindvindingen i henhold til naturfredningslovens § 46, stk. 1 
(strandbeskyttelseslinjen), efter at denne bestemmelse var blevet ændret til også at 
omfatte terrænændringer. 

http://www.kyst.dk/
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Der er efterfølgende meddelt tre 10-årige dispensationer fra strandbeskyttelses-
linjen. Dispensationerne er beskrevet herunder. 
 
Fredningsnævnet (1985):  
Fredningsnævnet meddelte den 26. marts 1985 en 10-årig dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen til såvel grus- og sandindvinding som til opsætning af et 
skilt med regler for aktiviteten (se figur 2). Dispensationen blev meddelt på vilkår 
om, at indvindingen kun måtte ske i tidsrummet fra 1. september til 1. juni, at der 
blev gravet jævnt uden huller, og at grave- og kørespor løbende skulle udjævnes.  
 
Sagen blev forelagt Kystinspektoratet (senere Kystdirektoratet), som tilsluttede sig 
de af fredningsnævnet stillede vilkår og herudover stillede et supplerende vilkår 
om, at gravningen til enhver tid kan begrænses eller bringes til ophør, såfremt 
hensynet til kystsikkerheden gør det nødvendigt. 
 
Storstrøms Amt (1995):  
Storstrøms Amt meddelte den 21. marts 1995 dispensation fra strandbeskyttelses-
linjen til fortsat indvinding af grus og sand i en 10-årig periode. Dispensationen 
blev meddelt på samme vilkår som den tidligere dispensation fra Frednings-
nævnet.  
 
Dispensationen blev meddelt på baggrund af en udtalelse fra Kystinspektoratet 
(senere Kystdirektoratet) af den 8. marts 1995, hvori det fremgår, at 
Kystinspektoratet ikke havde noget at indvende imod, at indvindingen fortsatte på 
samme vilkår som hidtil, idet det ved en besigtigelse blev vurderet, at den hidtidige 
indvinding ikke havde skadet kysten.  
 
Miljøcenter Nykøbing F (2007):  
Miljøcenter Nykøbing F meddelte den 6. juli 2007 en 10-årig dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen til fortsat sand- og grustagning på forstranden ved Ulslev 
Strand. Dispensationen blev meddelt på vilkår om, at Guldborgsund Kommune 
skulle foretage tilsyn med arealerne mindst hvert andet år. I begrundelsen for 
dispensationen har Miljøcenter Nykøbing F bl.a. lagt vægt på, at dispensationen 
var en forlængelse af den tidligere 10-årige indvindingstilladelse, og at 
materialetransporten langs stranden bevirkede en tilvækst af kysten på stedet, 
hvorfra der blev hentet sand og grus.  
 
Dispensationen blev meddelt på baggrund af Kystdirektoratets høringssvar af den 
19. april 2007. Ifølge høringssvaret var der dengang en naturlig pålejring af sand 
på stranden sommeren over. Kystdirektoratet havde ikke noget at indvende mod 
fortsat råstofindvinding ved Ulstrup Strand i en 10-årig periode under 
forudsætning af, at direktoratet mindst hvert andet år blev orienteret om kystens 
udvikling, således at en eventuel negativ påvirkning af kysten ikke kom til at 
udvikle sig over en 10-årig periode. Kystdirektoratet modtog tilsynsnotater i 2010 
og 2013.   
 
 
 

http://www.kyst.dk/
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Figur 2. Foto af skilt opsat ved tilkørselsvejen til Ulslev Strand. 
 
 
Kystteknisk udtalelse 
Region Sjælland har den 16. september 2019 bedt om Kystdirektoratets 
kysttekniske bemærkninger til den aktuelle anmeldelse af ikke-erhvervsmæssig 
indvinding af råstoffer. Ordlyden af Kystdirektoratets høringssvar af den 16. januar 
2020 er gengivet herunder.  
 

Kystdirektoratet har den 16. september 2019 modtaget høring af 
ansøgning om indvinding af sand og grus på matr. nr. 18d og 
delvis 18a, Ulslev By, Idestrup, Guldborgsund Kommune. Vi har 
forholdt os til, hvorvidt indvinding af sand og grus kan påvirke 
kystens udvikling negativt.  
 
Over en årrække har det været tilladt at fjerne sand og grus fra 
arealet. Historisk set (ud fra luftfotos efter 2007) kan der ikke 
umiddelbart konstateres en negativ effekt på kystudviklingen som 
følge af den formodede fjernelse af sand/råstof på arealet. Det er 
uvist, hvor meget materiale, der reelt er fjernet fra stranden i 
tidsrummet (2007-2019). Tidspunkter for indvinding er ligeledes 
ukendte.  
 
Overordnet set iagttages ingen generel tilvækst langs kysten, 
hverken nord eller syd for matr. 18d og 18a, idet der dog ses nogen 
variation i strandbredde over tid. Ifølge Kystdirektoratets 
Kystatlas er det screenet, at der er lille, kronisk erosion og stor 
akut erosion. Det betyder, at der kan ske en stor tilbagerykning 
under én storm. En erosionskyst bør ikke påvirkes unaturligt ved 

http://www.kyst.dk/
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at fjerne materialer, som er naturligt forekommende på kysten. Da 
sand og grus er medvirkende til en naturlig stabilisering af kysten, 
kan fjernelse af sedimentet medføre øget sårbarhed og erosion. 
Fjernelse af sediment fra stranden indvirker generelt negativt på 
sedimentbudgettet langs kysten.  
 
Kystdirektoratet vurderer derfor på ovenstående baggrund, at der 
ikke skal ske en fortsat indvinding på strækningen. Sideløbende 
hermed er det Kystdirektoratets vurdering, at der ikke kan 
meddeles en fornyet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. 

 
Region Sjælland har i mail af den 6. marts 2020 oplyst til Kystdirektoratet, at de 
ingen bemærkninger har til ovenstående. 
 
 
International naturbeskyttelse 
De nærmeste Natura 2000-områder (nr. 175, Horreby Lyng og Listrup Lyng og nr. 
257, Halskov Vænge) ligger ca. 7 km nord for Ulslev Strand.  
 
Udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne ses i figur 3 og 4.  
 

 
 
Figur 3.Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 175 (Habitatområde nr. 
154 og nr. 252). 
 

H266 Halskov Vænge  
Bredøret flagermus (1308)  
Bøg på muld (9130)  
Ege-blandskov (9160)  

Figur 4.Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 257 (Habitatområde nr. 
266). 

http://www.kyst.dk/
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Udpegningsgrundlaget for de danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder er 
under opdatering. I forslaget til ændringer af ovenstående udpegningsgrundlag, 
der var i høring frem til den 15. november 2019, fremgår følgende ændringer: 
 
På udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 154 tilføjes naturtypen 
Kransnålalgesøer (3140) og arten Bredøret Flagermus (1308). 
 
Ved søgning på Danmarks Naturdata (Miljøportalen) fremkommer ingen 
registreringer af bilag IV-arter inden for en radius af ca. 2 km fra stranden, hvorfra 
der er blevet hentet sand og grus. 
 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det er i naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelse udtrykkeligt anført, at 
terrænændringen inden for strandbeskyttelseslinjen ikke er tilladt. Forbuddet mod 
terrænændringer administreres restriktivt, og der dispenseres kun i særlige 
tilfælde. Kystdirektoratet har foretaget en skønsmæssig vurdering af, om 
forholdene omkring råstofindvindingen aktuelt udgør et sådant særligt tilfælde, at 
der efter udløb af dispensationen gældende fra 2007-2017 på ny kan dispenseres 
fra forbuddet mod tilstandsændringer inden for strandbeskyttelseslinjen. 
 
Ved de tidligere meddelte 10-årige dispensationer fra strandbeskyttelseslinjen i 
1985, 1995 og 2007 er der i begrundelsen i alle tre afgørelser lagt vægt på 
Kystinspektoratets/Kystdirektoratets udtalelse om aktivitetens påvirkning af 
kystens udvikling. I forbindelse med vurderingen af den aktuelle ansøgning om 
dispensation for en ny 10-årig periode har Kystdirektoratet som myndighed for 
strandbeskyttelse på samme måde som de tidligere strandbeskyttelsesmyndig-
heder lagt afgørende vægt på Kystdirektoratets aktuelle kysttekniske udtalelse. I 
den aktuelle udtalelse fra den 16. januar 2020 fraråder Kystdirektoratet en fortsat 
råstofindvinding ved Ulslev Strand, da der er tale om en erosionskyst, hvor sand 
og grus er med til at stabilisere kysten. En fortsat fjernelse af sten og grus kan 
derfor medføre øget sårbarhed og erosion. Dette underbygges af, at der under én 
storm kan ske en stor tilbagerykning (stor akut erosion). 
  
På baggrund af den kysttekniske udtalelse vurderes det, at der ikke er grundlag for 
at forlænge dispensationen til råstofindvinding inden for strandbeskyttelseslinjen 
på trods af den lange tradition for dette på lokaliteten. Det er indgået i 
vurderingen, at Kystinspektoratet allerede i 1985 fastsatte vilkår om, at 
indvindingen til enhver tid kan begrænses eller bringes til ophør, såfremt hensynet 
til kystsikkerheden gør det nødvendigt. 
 
Kystdirektoratet har desuden i afgørelsen lagt vægt på, at forbuddet mod terræn-
ændringer inden for strandbeskyttelseslinjen generelt administreres restriktivt, og 
at der ikke i den konkrete sag synes at være tale om et særligt tilfælde, der kan 
begrunde en dispensation i strid med den kysttekniske anbefaling.  
 
Efter en samlet vurdering og på ovenstående grundlag meddeler Kystdirektoratet 
afslag på ansøgningen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til fortsat 
sand- og grusindvinding på Ulslev Strand. 

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 8 

 

Som følge af afslaget varsler Kystdirektoratet med denne afgørelse påbud om 
fjernelse af det vejledende skilt, der ses på billedet i figur 2.   
 
Hensynet til international naturbeskyttelse (Natura 2000-områder og bilag IV-
arter) har i den konkrete sag ikke haft betydning for afgørelsens resultat. Grundet 
afstanden på 7 km eller mere til de nærmeste Natura 2000-områder er det 
Kystdirektoratets vurdering, at en eventuel fortsættelse af aktiviteten ikke ville 
kunne påvirke disse områder væsentligt. Ligeledes er det Kystdirektoratets 
vurdering, at det ansøgte ved en eventuel realisering ikke ville kunne medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, idet lokaliteten er en åben 
sandstrand, der ikke er en egnet habitat for de pågældende arter.  
 
 
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. 

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

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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Med venlig hilsen 
 

 
Hanne Rungø Hilligsøe 
AC-fuldmægtig, Kystzoneforvaltning 
+45 20 85 56 17 
hrh@kyst.dk 
 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  
 

 Region Sjælland, att. Mads Bisgaard, mabis@regionsjaelland.dk 
 Naturstyrelsen Storstrøm, att. Claus Jespersen, cje@nst.dk 
 Guldborgsund Kommune, kommunen@guldborgsund.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Guldborgsund, guldborgsund@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Storstrøm storstroem@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Guldborgsund, guldborgsund@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 

oestkredsen@botaniskforening.dk 
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, 

sydsjaelland@fredningsnaevn.dk  
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