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Grundejerforeningen Årgab af 1976  v/Knud Kølbæk  

   

      

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/02013-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

27-06-2020 

 

Dispensation fra klitfredningslinjen til opsætning af piktogrammer på 

redningsnummerstandere ved Årgab i Hvide Sande i Ringkøbing-

Skjern Kommune     

 

 

 

Ansøgning 

Du har på vegne Grundejerforeningen Årgab af 1976 ansøgt om dispensation fra 

klitfredningslinjen til opsætning af piktogrammer på redningsnummerstandere 

ved Årgab i Hvide Sande i Ringkøbing-Skjern Kommune     

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 8, til opsætning af piktogrammer på ca. 30 redningsnummer-

standere langs en kyststrækning på ca. 5 km. 

 

Dispensationen omfatter alene henstillingsskiltet om færdsel i klitterne på ca. 

10*15 cm. 

 

Der meddeles således afslag til skiltet ”Hund i snor”. 

 

Kystdirektoratet forudsætter, at såvel grundejer som redningsstandernes ejer er 

indforstået med de enkelte skiltes opsætning. 

 

Dispensationen vedrører alene klitfredningen. 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. 

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

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

Grundejerforeningen Årgab af 1976 ønsker at kunne opsætte piktogrammer på ca. 

30 eksisterende redningsnummerstandere ved adkomstvejen til stranden langs en 

ca. 5 km lang kyststrækning i tilknytning til foreningens område.  

 

Skiltet er på ca. 10*15 cm og henstiller til besøgende at holde sig til stier så 

klitterne ikke slides. Herudover er ansøgt om skiltning med ”Hund i snor”. 

 

I ansøgningen anføres: 

I vores Grundejerforening har vi gennem flere år med forskellige tiltag forsøgt at 

beskytte klitterne, da det er vores livsnerve, og samtidig bevaringsværdige og 

unikke for naturen langs Vestkysten. Hjælme/Marehalm bliver desværre ofte 

udsat for slid/nedbrydning, da mange turister ikke er opmærksomme på, hvor 

vigtig beplantningen er, for at klitterne kan bevares intakte. 

 

Vi ansøger derfor om tilladelse til opsætning af piktogrammer ved østsiden af 

den yderste klit, jf. vedhæftede billeder. Det vil være mest hensigtsmæssigt at 

montere viste piktogrammer på de af kommunen opsatte redningsnummer-

standere, som er placeret umiddelbart før stiopgangene til havet. Vi har lige 

erfaret, at RKSK for nogle år siden har givet tilladelse til at Grundejerforeningen 

i Søndervig har opsatte skilte på omtalte nummerstandere. Disse skilte er 12*30 

cm, og viser kort over området i Søndervig. Vore skilte er kun 10*15 cm. Erfaring 

fra andre tilsvarende områder viser, at skiltene umiddelbart før opgang til 

klitten er det mest effektive.  

… 

På vedhæftede skilt med "rucher-manden" vil vi skrive teksten: "Venligst skån 

marehalmen - hold dig til stierne". Nederst på 1 af skiltene vil der stå 

www.aargab76.dk. Tekster naturligvis også på tysk. Teksten er således ikke 

udformet som et forbud, men en henstilling, da vi har været i kontakt med 

skovfoged Henrik Lykke Sørensen fra Naturstyrelsen afd. Blåvandshug. Henrik 

nævnte, at man ikke kunne forbyde folk, at færdes frit på klitten. 

 

                            
Området                                   Ansøgt skilt                   Godkendt skilt 

 

Lovgivning 

Af naturbeskyttelseslovens § 8 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af klitfredede arealer. Der må ikke foretages gravearbejder, etableres 

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 3 

 

hegn, placeres campingvogne og lignende, arealerne må ikke afgræsses, 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 

klitfredningen. 

 

Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65b. 

 

Klitfredningen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 

interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 

en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser 

for den fremtidige administration af de klitfredede arealer. 

 

Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 8, 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 klitfredningslinjen og forudsætter derfor dispensation 

efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Det fremgår af lovbemærkningerne til en ændring af naturbeskyttelsesloven i 1994 

- "kystloven" - at det i overensstemmelse med hidtidig praksis vil være muligt at 

etablere mindre foranstaltninger til støtte for friluftslivet og dermed til fremme af 

turismen. Mindre foranstaltninger er f.eks. toiletbygninger, informationstavler og 

skilte samt andre beskedne opholdsfaciliteter. Der forudsættes, at anlægget 

placeres og udføres under hensyntagen til den omgivende natur. 

 

Der er søgt om dispensation til at opsætte skilte af ganske begrænset størrelse på 

eksisterende redningsstanderskilte. Skiltet om færdsel på stierne frem for i 

klitterne er vejledende og skal informere besøgende om at varetage hensyn til 

klitlandskabet. Kystdirektoratet finder at der kan meddeles dispensation hertil, 

idet der er tale om en beskeden skiltning som ikke vil påvirke kystlandskabet. 

 

Direktoratet finder derimod ikke, at der bør dispenseres til skiltet ”Hund i snor”. 

Skiltningen bør som udgangspunkt begrænses mest mulig og være retvisende. I og 

med der ikke er båndtvang for hunde i vandet, og kun en del af året på stranden, 

kan skiltet med sin placering ved stranden være vildledende, hvorfor der hermed 

meddeles afslag til dette piktogram.  

 

Kystdirektoratet forudsætter at såvel grundejer som redningsstandernes ejer er 

indforstået med skiltenes opsætning på de enkelte standere. 

 

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. 

http://www.kyst.dk/
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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. 

 

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 

 

 

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/
mailto:jkw@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 5 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 

 

 Ringkøbing-Skjern Kommune, Land.by.kultur@rksk.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Ringkøbing-Skjern, ringkoebing-
skjern@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Midtvestjylland, midtvestjylland@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Ringkøbing-Skjern ringkoebing-
skjern@dof.dk   

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

Land.by.kultur@rksk.dk; dn@dn.dk; ringkoebing-skjern@dn.dk; 

fr@friluftsraadet.dk;  midtvestjylland@friluftsraadet.dk;  natur@dof.dk; 

ringkoebing-skjern@dof.dk; jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-

kajak.dk; sager@jaegerne.dk; kk35@live.dk; 
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