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Kystdirektoratet 
J.nr. 20/01934-4 
Ref. Hanne Rungø Hilligsøe 
10-07-2020 
 

Dispensation til udvidelse af parkeringsplads inden for strandbeskyt-
telseslinjen nord for Øster Hurup, matr. nr. 1b Tofte Skov, Als, i 
Mariagerfjord Kommune 
 
 
Ansøgning 
Mariagerfjord Kommune har den 20. september 2019 ansøgt om dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af en eksisterende parkeringsplads øst for 
Dokkedalvej på matr. nr. 1b Tofte Skov, Als. Projektet er et samarbejde mellem 
Mariagerfjord Kommune og lodsejer, Aage V. Jensen Naturfond. Arealet, hvor 
parkeringspladsen udvides, skal overføres til vejmatrikel nr. 7000a Tofte Skov, 
Als, hvor også den eksisterende del af parkeringspladsen hører til. Kommunen 
overtager derfor ejerskabet. 
 
Kystdirektoratet har sammen med ansøgningen om dispensation til udvidelse af 
parkeringspladsen modtaget ansøgning om dispensation til etablering af en 
cykelsti inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 1a og 1d Tofte Skov, Als. 
Kystdirektoratet behandler denne ansøgning separat (journal nr. 19/02579).  
 
Behandlingen af begge ansøgninger er koordineret med Miljøstyrelsen, der 
behandler ansøgningerne i henhold til skovloven. 
 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af parkeringspladsen som ansøgt. 
 
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 
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Redegørelse for sagen 
Parkeringspladsen, som den ansøgte udvidelse vedrører, ligger ca. 3 km nord for 
Øster Hurup, der er et populært turistområde med mange sommerhus- og 
campinggæster. Mod vest på den modsatte side af Dokkedalvej ligger 
naturområdet Lille Vildmose. Parkeringspladsen ses på luftfotos tilbage til 1954.  
 
Parkeringspladsen og den projekterede udvidelse ligger inden for 
strandbeskyttelseslinjen, se figur 1. 
 

 

Figur 1. Ortofoto 2019, hvor den eksisterende parkeringsplads er markeret med rød prik. 
Strandbeskyttede arealer er markeret med orange skravering. De umatrikulerede 
strandarealer er dog også omfattet af strandbeskyttelse. 
 

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 

 

Parkeringspladsen udvides med ca. 480 m2, således at der etableres i alt 23 
parkeringspladser, og der sikres en bedre trafiksikkerhed for ind- og udkørsel til 
parkeringspladsen. Parkeringspladsen skal asfalteres. Se figur 2. 
 

 
Figur 2. Projektskitse fra ansøgningsmaterialet. 
 
 
Ansøgningen om udvidelse af parkeringspladsen er begrundet med et ønske om 
forbedring af adgangen til det populære strand- og naturområde. Fra parkerings-
pladsen er der gennem en markeret natursti adgang til en badestrand ved kysten. Den 
eksisterende parkeringsplads er ikke tilstrækkelig stor til at rumme de mange biler, 
som kommer til området. Det har medført, at der om sommeren ofte holder biler 
parkeret i vejkanten, hvilket giver en unødig risiko langs den trafikerede landevej. 
Dertil kommer at den nuværende parkeringsplads ikke er dyb nok til, at biler kan køre 
forsvarligt til og fra pladsen. I dag skal man bakke direkte ud på kørebanen. 
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Arealet, hvor parkeringspladsen udvides, er delvis registreret som beskyttet hede 
efter naturbeskyttelseslovens § 3. Mariagerfjord Kommune har den 7. februar 
meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til udvidelse af 
parkeringspladsen. Kommunen har vurderet, at arealet har en moderat 
naturkvalitet med forekomst af almindelige arter, som forekommer vidt udbredt i 
hele landet.  
 
Arealet er endvidere omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. december 
1986 og 1. marts 1954 om fredning af arealer ved Muldbjergene. Fredningsnævnet 
for Nordjylland, sydøstlige del, har den 19. februar 2020 dispenseret til den 
ansøgte udvidelse af parkeringspladsen. 
 
Arealet ligger inden for fredskov. Miljøstyrelsen behandler ansøgningen i henhold 
til skovloven. 
 
Natura 2000  
Lokaliteten ligger i Natura 2000-område nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og 
Mariager Fjord (habitatområde nr. 14, fuglebeskyttelsesområde nr. 2 og 15), jf. 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. I 
fuglebeskyttelsesområde nr. 15 indgår en del af Ramsarområde nr. 11. 
 
Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 14 og fuglebeskyttelsesområde nr. 2 og 
15, jf. Natura 2000-planen for 2016-2021 ses i henholdsvis figur 3 og 4.  
 

 Figur 4. Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 14 i Natura 2000-område nr. 14. 
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 Figur 4. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 2 og 15 i Natura 2000-
område nr. 14. 
 
 
Udpegningsgrundlagene for de danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder er 
under opdatering, og forslag til ændringer har været i høring frem til den 15. 
november 2019. De nye udpegningsgrundlag er endnu ikke offentliggjort.  
 
I ændringsforslaget for habitatområde nr. 14 tilføjes arterne Bæklampret (1096) og 
Marsvin (1351) samt naturtyperne Flerårig vegetation på stenede strande (1220), 
Vadegræssamfund (1320) og Ret næringsfattige søer (3130) på udpegningsgrund-
laget, mens naturtyperne Forklit (2110), Skovklit (2180) og Tør hede (4030) 
fjernes. I ændringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 2 tilføjes Sandløber, 
Fjordterne, Klyde, Rødrygget Tornskade og Rørdrum, mens Splitterne fjernes. I 
ændringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 15 tilføjes ynglefuglene Natravn, 
Rødrygget Tornskade og Rørhøg på udpegningsgrundlaget, mens trækfuglene 
Havørn, Hvinand, Knopsvane og Stor skallesluger fjernes. 
 
Ifølge NOVANA-data offentliggjort i 2020 er arealet, hvor parkeringspladsen 
udvides, kortlagt som habitatnaturtypen skovklit (2180), som findes på 
udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Det fremgår af den nyeste basisanalyse 
for Natura 2000-området for 2022-2027, at der er registreret i alt ca. 26 ha 
skovklit, der ligger langs Kattegatkysten nord for Øster Hurup. Naturtypen er ny 
på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Arealet har tidligere været 
kortlagt som stilkege-krat (9190), men forekomsten har ved nærmere eftersyn vist 
sig at ligge på flyvesand og tilhører dermed naturtypen skovklit. Da naturtypen er 
ny på udpegningsgrundlaget kan udviklingen af naturtypen i området ikke 
vurderes.  
 
En del af den eksisterende parkeringsplads ligger også inden for registreringen af 
skovklit. Dertil inddrages ca. 480 m2 til udvidelse af parkeringspladsen, hvilket 
udgør ca. 0,2 % af det samlede areal af naturtypen inden for Natura 2000-
området. Mariagerfjord Kommune har ved besigtigelse af arealet konstateret, at 
vegetationen bærer præg af forstyrrelser og er forholdsvis artsfattig. På arealet 
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findes hovedsagligt forskellige arter af dværgbuske samt en række almindelige 
mosarter. 
 
Arealet, hvor der er natursti og badestrand, i tilknytning til parkeringspladsen er 
registreret som habitatnaturtypen klithede (2140), som også findes på udpegnings-
grundlaget. Mariagerfjord Kommune har ved konsekvensvurdering af projektet 
vurderet, at den forventede øgede færdsel i området vil have en positiv effekt på 
klitnaturen, som generelt lider under manglen på fysiske forstyrrelser, hvilket også 
er tilfældet for det pågældende areal, der generelt fremstår homogent og under 
langsom tilgroning. Tilstanden af de to registreringer af klithede på naturområdet 
og stranden er i den nyeste basisanalyse for området angivet til henholdsvis god og 
moderat.  
 
Der er på lokaliteten ikke kortlagt levesteder for arter, der allerede findes på 
udpegningsgrundlagene eller som er foreslået tilføjet.  De nærmeste registreringer 
ligger mere end 1 km fra projektområdet. Ud for badestranden er der registreret 
forekomst af klyde, havterne, dværgterne, sortand, edderfugl, sortand, edderfugl, 
gravand, bjergand og hvinand, som findes på udpegningsgrundlaget for 
fuglebeskyttelsesområderne. 
 
Kystdirektoratet vurderer på ovenstående grundlag, at det ansøgte projekt ikke i 
sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 
2000-området væsentligt. Ved vurderingen har direktoratet særligt lagt vægt på, at 
det kortlagte naturareal, der forsvinder ved realisering af projektet, er forholdsvis 
lille og artsfattigt, og at det ligger op til en vej i et område, der i forvejen er præget 
af trafik  fra vejen og publikum. Desuden har direktoratet lagt vægt på, at der ikke 
er kortlagte levesteder for arter på udpegningsgrundlagene i nærheden. Det 
ansøgte vil således efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre en væsentlig 
påvirkning af de naturtyper, levesteder og arter, som området er udpeget for at 
bevare. 
 
Bilag IV-arter 
Der er ved gennemgang af data fra Danmarks Miljøportal ikke fundet 
registreringer af bilag IV-arter i nærheden af projektområdet. Det er dog 
Kystdirektoratets vurdering, at der potentielt kan forekomme flagermus og 
markfirben i området.  
 
Da udvidelsen af parkeringspladsen er af begrænset omfang, og da der ikke fældes 
skovbevoksning i forbindelse med projektet, vurderer Kystdirektoratet, at 
projektet ikke vil påvirke eventuelle flagermus i området.  
 
Udvidelsen af parkeringspladsen sker på vejnært areal, som i forvejen er forstyrret 
af trafik fra vejen og publikum til den eksisterende parkeringsplads. Dertil er 
heden under tilgroning især i området, hvor parkeringspladsen udvides. 
Tilgroning af levesteder er den største trussel for markfirben, som kræver variation 
i landskabet samt bare arealer til solbadning. På baggrund af den eksisterende 
tilstand af arealet, vurderer Kystdirektoratet, at det arealet, hvor parkerings-
pladsen udvides, ikke er et egnet levested for markfirben. 
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Det ansøgte vil derfor efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre beskadigelse 
af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatdirektivets bilag IV. 
 
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. 
 
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 bekendt-
gørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af inter-
nationale 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 naturbeskyt-
telsesområde, 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. 
 
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 og nyanlæg til støtte for friluftslivet og dermed til 
fremme af turismen. Mindre foranstaltninger er f.eks. toiletbygninger, informa-
tionstavler og skilte samt andre beskedne opholdsfaciliteter, men kan også være 
stier og mindre parkeringsarealer. Der forudsættes, at anlægget placeres og 
udføres under hensyntagen til den omgivende natur.  
 

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 

 

Der er søgt om dispensation til udvidelse af en eksisterende parkeringsplads ved 
en trafikeret vej.  Kystdirektoratet vurderer, at der tale om et anlæg, som ikke vil 
påvirke oplevelsen af kystlandskabet nævneværdigt, men vil understøtte 
befolkningens mulighed for at færdes og opholde sig i naturen i tråd med lovens 
formål. Samtidig har projektet til formål at øge trafiksikkerheden. 
 
Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om 
naturbeskyttelse og konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod 
det ansøgte. Der henvises til vurderingerne i de foregående afsnit om Natura 2000 
og bilag IV-arter. 
 
Kystdirektoratet meddeler efter en samlet vurdering og på ovenstående baggrund 
dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af parkeringspladsen som 
ansøgt.  
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Hanne Rungø Hilligsøe 
+45 20 85 56 17 
hrh@kyst.dk 
 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 
 Anders Horsten, Mariagerfjord Kommune, anhor@mariagerfjord.dk 
 Mariagerfjord Kommune, raadhus@mariagerfjord.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Mariagerfjord, mariagerfjord@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Himmerland-Aalborg himmerland-

aalborg@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Mariagerfjord, mariagerfjord@dof.dk   
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Fredningsnævnet for Nordjylland, syd-østlige del, 

nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk  
 Julie Østergaard Markussen, Miljøstyrelsen, Østjylland juoes@mst.dk 
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