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Frydendal Agro Aps  

Sortsøvej 24   

4850 Stubbekøbing 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/00205-5 

Ref. Jan Kofod Winther 

09-07-2020 

 

Afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af 

plantage med nøddetræer på landbrugsejendom på matr.9a Sortsø By, 

Gundslev, Sortsøvej 24, Sortsø, 4850 Stubbekøbing, Guldborgsund 

Kommune 

 

 

Ansøgning 

Du har ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af 15 ha 

plantage med nøddetræer på landbrugsejendom på matr.9a Sortsø By, Gundslev, 

Sortsøvej 24, Sortsø, 4850 Stubbekøbing, Guldborgsund Kommune. 

 

Afgørelser 

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 4., jf. 

§ 15, stk. 1, til plantning af en nøddeplantage inden for den udvidede del af strand-

beskyttelseslinjen (100 m – 300 m).  

 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til 

plantning inden for den oprindelige 100 m – strandbeskyttelseslinjen i medfør af 

naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15. 

 

Afgørelserne vedrører landbrugsejendom matr.9a Sortsø By, Gundslev, Sortsøvej 

24, Sortsø, 4850 Stubbekøbing, Guldborgsund Kommune. 

 

Afslaget kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. afsnittet herom sidst i 

afgørelsen. 

 

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelsen. 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 afgjort, 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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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, 

jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen er en landbrugsejendom hvor et areal på ca. 15 ha ønskes tilplantet 

med nøddetræer (hasselnøddegrene podet på en stamme). Arealet ligger direkte 

ud til vandet inden for såvel den udvidede (100 m – 300 m) som den oprindelig  

100 m - strandbeskyttelseslinje. Dele af de kystnære arealer er strandeng. 

 

Miljøcenter Nykøbing F. meddelte i 2008 dispensation til tilplantning af arealet 

”på vilkår, at det er rosearten Hunderose (Rosa canina) som udplantes”.  

 

 
Grøn: 300 m strandbeskyttelse / Blå: 100 m limje / Skraveret: Strandeng 

 

I ansøgningen anføres: 

Projektet med nøddetræer er udviklet sammen med 5 andre landmænd, idet det 

er hensigtsmæssigt at opnå en vis volumen for at få tilstrækkelig rationel drift. Vi 

har undersøgt, at der p.t. importeres ca. 1.200 tons nødder (uden skal) til 

Danmark, primært fra Tyrkiet, og det er forventningen, at efterspørgslen efter 

nødder er stigende. Vores gruppe stiler imod, efter en kortere årrække, at opnå 

http://www.kyst.dk/
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en produktion på 1.500 tons nødder uden skal (ca. 50% af bruttovægten), hvilket 

svarer til ca. 100 ha i alt 

. 

Der vil blive plantet ca. 600 træer pr. ha, der efter 8 – 10 år skal tyndes til ca. 

halvdelen. Højden forventes at blive ca. 4 meter. Der er ikke erfaringer med 

dyrkningen i Danmark, og derfor kender vi ikke helt levetiden for træerne, men 

det er givet, at der ikke er tale om en omlægning til egentlig skov, men en 

plantage med en vis omdrift. 

 

Der har ikke været udsigtsmæssige gener for Sortsø by ved dyrkningen af hyben, 

hvor buskene har haft en højde på 2 – 3 meter, og det skal dog også bemærkes, at 

jeg under alle omstændigheder uden dispensation kan tilplante det højest 

beliggende areal på matr. 1 g. Men nøddetræer – især efter udtyndingen - har 

noget større gennemsigtighed, fordi der er tale om et træ med en vis stamme 

uden sideskud en luftig krone, der bliver beskåret hvert andet år. 

 

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. 

 

Efter § 65 b, stk. 1, kan der i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i 

§ 15, stk. 1.  

Efter stk. 4. kan der ved 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.   

 

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 

Kystdirektoratet lægger til grund at nøddetræer med hasselnødder er at betegne 

som ”frugttræer”, jf. nedenstående artikel om ”frugt” i lexikon ”Den store Danske”: 

https://denstoredanske.lex.dk/frugt?utm_source=denstoredanske.dk&utm_med

ium=redirectFromGoogle&utm_campaign=DSDredirect 

http://www.kyst.dk/
https://denstoredanske.lex.dk/frugt?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirectFromGoogle&utm_campaign=DSDredirect
https://denstoredanske.lex.dk/frugt?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirectFromGoogle&utm_campaign=DSDredirect
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Kystdirektoratet finder på denne baggrund, at den ansøgte nøddeplantage er 

omfatte af den lempeligere praksis efter § 65 b, stk. 4, for så vidt angår den del, der 

ligger i den udvidede del af strandbeskyttelseslinjen. Den del, der er omfattet af 

den oprindelige 100 m linje kræver dispensation efter § 65 b, stk. 1. 

 

Kystdirektoratet finder ikke, at der er afgørende landskabelige hensyn som taler 

imod etableringen af frugtplantagen i den udvidede del af strandbeskyttelseslinjen, 

hvorfor der kan meddeles dispensation hertil. 

 

F.s.v. angår plantning inden for den oprindelige 100 m strandbeskyttelseslinje, 

finder Kystdirektoratet, at dispensationen fra 2008 til plantning med Hunderose 

alene omfatter denne plantning En ændring af plantningen til nøddetræer vil 

således kræve ny dispensation. 

 

Kystdirektoratet finder ikke, at der kan dispenseres til plantning med nøddetræer 

inden for den oprindelige 100 m – zone, idet der ikke ses at være tale om et særligt 

tilfælde, som kan begrunde en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 

plantning inden for dette område med frugttræer. 

 

At der i 2008 er meddelt dispensation til plantning af Hunderoser,kan ikke føre til 

andet resultat. 

 

Kystdirektoratet meddeler herefter dispensation til plantning i den udvidede del af 

strandbeskyttelseslinjen og afslag på plantning inden for den oprindelige del af 

linjen. 

 

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. 

 

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: 

 

 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  
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kommunen@guldborgsund.dk; dn@dn.dk; guldborgsund@dn.dk; 

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

guldborgsund@dof.dk; oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; 

sager@jaegerne.dk; ool@frydendal.nu; 
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