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Naturstyrelsen Vestjylland  

Henning Fjord Aaser 

SønderbyGl. Landevej 35Fabjerg 

7620 Lemvig 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/01899-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

28-06-2020 

 

Dispensation til bekæmpelse af Rynket rose ved brug af fræsning/ 

biorotor indenfor klitfredningslinjen for perioden 2020-2026 på 

ejendommene matr. nr. 90a Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum og matr. 

nr. 113a, Husby By, Husby i Holstebro Kommune 

 

 

 

Ansøgning 

Kystdirektoratet meddelte den 9. august 2018 dispensation til Naturstyrelsen 

Vestjylland til bekæmpelse af Rynket rose ved brug af fræsning/biorotor inden 

for klitfredningslinjen for årene 2016, 2017 og 2018 på ejendommene matr. nr. 

90a Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum og matr. nr. 113a, Husby By, Husby i 

Holstebro Kommune. 

 

Naturstyrelsen Vestjylland har ansøgt om en fornyet dispensation til fortsat 

bekæmpelse i minimum 5 år. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. §8 samt klitfredningsbekendtgørelsen2
 § 1, jf. § 4 til bekæmpelse af 

Rynket rose ved brug af fræsning/biorotor i perioden 2020-2026. 

 

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 
2 Bekendtgørelse nr. 1061 af 21. august 2018 af bekendtgørelse om klitfredning 

http://www.kyst.dk/
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Vilkår for dispensationen 

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

- Arbejdet må udføres til og med år 2026. 

- Hvor en fræsning vurderes at være en akut trussel mod forekomster af 

særligt værdifulde plantearter skal rynket rose bekæmpes ved oprykning 

eller gentagen slåning. 

- Arealerne skal retableres hvis nødvendigt efter kørslen, således 

landskabets hidtidige karakter genskabes. 

- Hvis jordbearbejdningen giver anledning til sandflugt skal de pågældende 

områder dæmpes med udplantning af eksempelvis hjælme 

 

Redegørelse for sagen 

Naturstyrelsen har bl.a. anført i ansøgningen: 

 

Naturstyrelsen Vestjylland anmoder hermed om forlængelse af dispensation til 

bekæmpelse af rynket rose ved brug af fræsning/biorotor inden for klitfrednings-

linjen på ejendommene matr. nr. 90a Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum og matr. 

nr. 113a, Husby By, Husby, ved kysten ud for Husby Klitplantage, i Holstebro 

Kommune. 

 

I dispensationen opnået i 2016 blev der stillet vilkår om at bekæmpelse af rynket 

rose med fræser/bioroter alene måtte ske i årene 2016, 2017 og 2018. Det har 

efterfølgende vist sig nødvendigt, at gentage behandlingen i yderligere en 

årrække for at opnå den ønskede effekt af bekæmpelsen. Der anmodes derfor om 

en forlængelse for minimum en 5 års periode. 

 

Det kan oplyses at anvendelsen af fræser/bioroter i årene 2016-2018 ikke har 

givet anledning til sandflugt eller andre uhensigtsmæssige påvirkninger af klitter 

og klitnatur i området.  

 

I redegørelsen for projektet blev anført som følger i dispensationen fra 2016: 

 

”Naturstyrelsen ønsker en bekæmpelse af rynket rose som en del af et større 

LIFEprojekt (REDCOHA-LIFE - Restoration of Danish Coastal Habitats ). 

 

En af de primære indsatser i LIFE projektet er at reducere udbredelsen af rynket 

rose indenfor 11 forskellige Natura 2000-områder langs Vestkysten og forbedre 

erfaringsgrundlaget for brug af forskellige metoder til bekæmpelse af Rynket rose. 

Cowi har ved hjælp af luftfoto-analyser gennemført en kortlægning af rynket rose 

indenfor de 11 Natura 2000-områder og påvist en forekomst på ca. 44 ha. Da 

COWI’s registreringer er en minimumsfortolkning, fordi der kun registreres tætte 

forekomster, har Naturstyrelsen kvalitetstjekket data og vurderet, at 110-240 ha. er 

en mere realistisk vurdering af det reelle areal med rynket rose i de 11 områder. 

 

Formålet bag bekæmpelsen af rynket rose i dette projekt er, at fremme udviklingen 

af naturtyperne grå/grøn klit (2130), klithede (2140) og klitlavning (2190), samt at 

mindske truslen af tilgroning med invasive arter og samtidig at generere en 

forbedret og ny viden om metoder, der egner sig til bekæmpelse af rynket rose. 

 

http://www.kyst.dk/
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Indenfor den gule stregmarkering (ca. 30 ha.) bekæmpes rynket rose med 

fræsning/biorotor. De små gule felter markerer de sporadiske forekomster af 

rynket rose på arealet. 

 

Naturstyrelsen vurderer, at der er en dækningsgrad af rynket rose på mellem 2 -5 

% indenfor det samlede område indtegnet i ovenstående luftfoto med gul streg. 

I Natura 2000-planen for Husby Klit er rynket rose beskrevet som en invasiv art, 

hvis udbredelse er en trussel for klitnaturtyperne, som derfor skal bekæmpes efter 

bedst kendte virkning.  

 

Indsatsprogrammet for Natura 2000-planen beskriver bekæmpelse af invasive 

arter, der har en forekomst på over 10 %, og de sporadiske forekomster indenfor 

bekæmpelsesområdet, som er markeret med gule pletter i ovenstående luftfoto, er 

vurderet at have en højere dækningsgrad end 10 %.  Forekomsterne har en 

gennemsnitsstørrelse på ca. 70 m2. Indgrebet vil således være meget punktorien-

teret inden for forsøgsområdet. 

 

Miljøministeriets ”Handlingsplan for invasive arter” beskriver endvidere, at der 

skal arbejdes for grundlæggende forskning i metoder til en effektiv bekæmpelse af 

invasive arter. 

 

Metoden, der ønskes afprøvet, er en nyudviklet maskine, som i sommeren 2015 

blev anvendt til et lille forsøg ved P-pladsen vest for Nymindegab. Fræseren er 

monteret bag på en traktor. Maskinen er udviklet til at behandle jorden ned i ca. 

25 cm´s dybde, og den efterlader størstedelen af rødderne oven på jorden, hvor de 

udtørrer. Der er meget lille genvækst efter behandlingen, som formodes at skulle 

gentages i 1-2 gange om året over 3 år, inden roserne helt forsvinder. 

 

Bekæmpelsen udføres i perioden august – december. Det vurderes her og nu 

nødvendigt at gentage behandlingen 2-3 gange frem til 2018, men da det er en 

http://www.kyst.dk/
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metode, der ikke er fuldt færdigudviklet, kan det vise sig, at der er behov for op til 

6 behandlinger. 

 

Kørslen vil blive tilrettelagt i forhold til forekomsterne af rynket rose, så der køres 

mindst muligt på arealet. 

 

 
Traktor med monteret fræser/biorotor. 

 

Det forventes, at arealerne efter forsøgets afslutning hurtigt vil vokse til med de for 

naturtypen karakteristiske planter, således at risikoen for sandflugt eller anden 

nedbrydning af klitterne er helt beskeden. Indgrebet vil forbedre forholdene for en 

række insekter, som i forhold til både fødesøgning og ynglemuligheder har gavn af 

en øget forekomst af blottede sandflader. Markfirben vil ligeledes i forhold til 

fouragering og ynglemuligheder tilgodeses via disse indgreb. 

 

En del af ejendommene og hele bekæmpelsesområdet er beliggende i Natura 

2000-område nr. 74 Husby Klit (habitatområde nr.197), jf. bekendtgørelse nr. 926 

af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter. 

 

 
 

I kommuneplanen er området udpeget som bevaringsværdigt landskab. Der er 

skovbyggelinjer over hele området med de to matrikler, og der er desuden fredskov 

på det meste af matriklerne, men ikke i selve bekæmpelsesområdet.” 

 

Lovgivning 

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

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

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

http://www.kyst.dk/
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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. 

 
Af klitfredningsbekendtgørelsens § 1 fremgår det, at det på de klitfredede arealer 
blandt andet ikke er tilladt at fjerne beplantning eller indretninger, der tjener til 
sandflugtens dæmpning, køre med motorkøretøjer uden for lovligt anlagte veje, at 
opstille telte og lignende eller at foretage gravearbejder. 
 
Kystdirektoratet kan gøre undtagelse fra forbuddene, jf. § 4. 

 

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. 

 

Før der gives dispensation fra klitfredningen, 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 § 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. 

 

Kystdirektoratet meddeler hermed dispensation til at den ansøgte bekæmpelse af 

Rynket rose kan fortsætte indtil udgangen af 2026. 

 

Kystdirektoratet har navnlig lagt vægt på, at der i forhold til den tidligere meddelte 

dispensation ikke ses at være forhold som taler imod., herunder at Naturstyrelsen 

vurderer, at anvendelsen af fræser/bioroter i årene 2016-2018 ikke har givet 

anledning til sandflugt eller andre uhensigtsmæssige påvirkninger af klitter og 

klitnatur i området. 

 

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 6 

 

Det bemærkes endvidere, at indgrebet er et led i en mere omfattende plan 

for naturforbedring med det formål at begrænse den hastige udbredelse af rynket 

rose, som udgør et betydeligt problem i forhold til klitnaturtyperne. 

 

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. 

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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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: 

 

 Holstebro Kommune, kommunen@holstebro.dk / 
naturogmiljo@holstebro.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Holstebro, holstebro@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds LimfjordSyd limfjordsyd@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Holstebro, holstebro@dof.dk   

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Naturstyrelsen Vestjylland, vjy@nst.dk    

 

 

Kommunen@holstebro.dk; naturogmiljo@holstebro.dk; dn@dn.dk; 

holstebro@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk;  limfjordsyd@friluftsraadet.dk; 

natur@dof.dk; holstebro@dof.dk; jyllandskredsen@botaniskforening.dk; 

miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; vjy@nst.dk; henfa@nst.dk 
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