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Nationalpark Thy  
Kirkevej 9 
7760 Hurup Thy 
 
Att.: Line Kragelund 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/01475-4 
Ref. Johanne Raakjær Nielsen 
24-07-2020 
 

Dispensation til rydning af nåletræsopvækst og gyvel inden for 
klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 45h og 45b Hvidbjerg 
Klit, Hvidbjerg, Lyngbyvej 66, 7755 Bedsted Thy, i Thisted Kommune 
 
Ansøgning 
Du har på vegne af Nationalpark Thy og lodsejerne d. 5. maj 2020 fremsendt en 
ansøgning om dispensation til rydning af contortafyr, sitkagran og bjergfyr og 
opgravning af gyvel inden for klitfredningslinjen på ejendommene matr. nr. 1cy 
Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg, Lyngbyvej 56, 7755 Bedsted Thy. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til rydning af 
contortafyr, sitkagran og bjergfyr og opgravning af gyvel. 
 
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. 
 
Vilkår for dispensationen  
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:  

 Rydningen må foretages fra 1. september til 1. april.  
 Hvis rydningen og jordbearbejdning giver anledning til sandflugt skal 

Naturstyrelsen Thy kontaktes, som giver anvisning til den videre proces. 
 
 
                                                             
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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Redegørelse for sagen 
Nationalpark Thy har søgt om dispensation til at rydde uønskede og invasive 
plantearter på matr. nr. 45h og 45b Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg, hvor en større del af 
rydningsprojektet er inden for klitfredningen (fig. 1). Hver opmærksom på at de 
røde arealafgrænsninger i figuren er vejledende, og denne afgørelse er derfor kun 
gældende for de respektive matrikler. 
 
Nationalparken oplyser at projektet skal genoprette klithede ved rydning af 
uønskede arter som bjerg-, contortafyr og sitkagran og dermed mindske tilgroning 
af den sjældne naturtype (fig. 1). Projektet er et samarbejde mellem lodsejerne og 
Nationalpark Thy, hvor projektet tilsigter at øge og pleje arealer med lysåben 
natur. Kystdirektoratet har modtaget accept fra lodsejerne til at søge om 
dispensation til projektet. Projektarealet ligger i udkanten af Lyngby med klithede 
hele vejen rundt. 
 
Nationalpark Thy har endvidere nævnt, at projektet er led i Nationalparkplanen 
2016-2022. Indsatsområde 2: Forøge sammenhængen i klithedenaturen, samt 
målsætningen: Bekæmpelse af invasive arter, hvis muligheden opstår. 
 
Nationalparken oplyser at op gennem 1950’erne og -60’erne blev der mange steder 

udstykket fritidsgrunde på klithederne i Thy. Fritidsgrundene blev i god mening 
tilplantet med nåletræ og rynket rose for at skabe mere læ mod vinden. De 
tidligere plantede nåletræer har i dag nået en størrelse, hvor de spreder frø og 
selvsår sig ukontrolleret på klitheden. De plantede såvel som de selvsåede planter 
udgør en trussel mod den oprindelige klithedes flora og smådyrsfauna. Klithedens 
planter og dyr er specialiseret til de barske vilkår. Når levevilkårene ændres, mister 
disse arter deres konkurrencefordel og udkonkurreres af nåletræerne, gyvel og 
rynket rose. Arbejdet med at rydde de oprindelige klitheder for uønsket 
bevoksning har derfor højt prioriteret i Nationalparkplan 2016-22. 
 
Projektet indebærer følgende aktioner:  

 Rydning af contortafyr, sitkagran og bjergfyr.  
 Rydning/opgravning af gyvel  

 
Rydning af contortafyr, sitkagran og bjergfyr bliver foretaget manuelt med 
motorsav og udkørsel sker med mindre ATV, så strukturskader mindskes. I de 
mest fugtige områder vil træerne fjernes med håndkraft eller trækkes væk med 
spil.  
 
Opgravning / oprykning af gyvel sker med mindre maskine med bælter eller 
manuelt med håndkraft. Materialet fjernes med mindre ATV. 
 
Arbejdet forventes udført ultimo 2020. 
 
 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 1. Luftfoto af matr. nr. 45h og 45b Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg – Lyngbyvej 66. 
Grøn skravering angiver klitfredningen. Hver opmærksom på at de røde 
arealafgrænsninger og sorte matrikelskel på luftfoto er vejledende og denne 
afgørelse er derfor kun gældende for de respektive matrikler. 
 
 
Gældende for matriklen: 
En mindre del af området er omfattet skovbyggelinjen og derudover er der 
registreret §3 beskyttet hede i henhold til Naturbeskyttelsesloven.  
 
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 
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. 
 

http://www.kyst.dk/
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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. 
 
Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 
Natura 2000 
Området er beliggende op til Natura 2000-område nr. 43 ’Klitheder mellem 
Stenbjerg og Lodbjerg’ (habitatområde nr. 184, fuglebeskyttelsesområde nr. 119), 
jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter. 
 

 
 
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde 119: 

 
 
Udpegningsgrundlaget for de danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder er i 
gang med at blive opdateret. I forslaget til ændringer af de ovenstående 
udpegningsgrundlag, der var i høring frem til den 15. november 2019, fremgår 
følgende ændringer:  

- Udpegningsgrundlaget for habitatområde 184 tilføjes Næringsrige søer 
(3150).  

http://www.kyst.dk/
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Nationalpark Thys vurdering i forhold til Natura 2000: 

Projektområdet ligger uden for Natura 2000-området og indeholder derfor 
ikke kortlagt habitatnatur. Dog indeholder området mange af de listede 
naturtyper, her i blandt grå/grøn klit, klitlavning og klithede. Et af projektets 
formål er netop at pleje disse naturtyper, så de ikke gror til i sitkagran, 
contortafyr og bjergfyr. Derfor vurderer ansøger, at projektet har en positiv 
påvirkning på de naturtyper, som ligger inden for projektområdet.  
 
Der er ingen registreringer af stor vandsalamander inden for eller i umildbar 
nærhed af projektområdet. Derfor vurderes projektet af ansøger til ikke at 
have en negativ påvirkning på arten.  
 
Tinksmeden er kendt fra områderne syd for projektområdet. Tinksmeden 
yngler ikke inden for en radius af ca. 300 meter fra skovområder. Derfor 
vurderes rydningerne i projektet at have en positiv påvirkning på 
tinksmeden. 

 
 
Kystdirektoratet kan tilslutte sig Nationalpark Thys vurdering om 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. 
Kystdirektoratet har i vurderingen lagt vægt på at rydningen er uden for yngletiden 
for fuglene på udpegningsgrundlaget fuglebeskyttelsesområde 119. Derudover 
lægges der vægt på at den overordnede målsætning for Natura 2000-området er: 
Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne 
hensigtsmæssig hydrologi og drift/pleje, som indebærer bekæmpelse af invasive 
arter og problemarter, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og 
etableringsmuligheder for arter. 
Kystdirektoratet vurderer derfor at projektet er i god tråd med Natura 2000-
områdets formål.  
 
 
Bilag IV-arter: 
Nationalpark Thys vurdering i forhold til bilag IV-arter: 

Damflagermus overvintrer i kalkgrupper, bunkere og andre lignende frostfrie 
steder under jorden. Om sommeren har damflagermus hovedsageligt ophold i 
gamle huse og sjældnere i hule træer. Da projektområdet ikke indeholder 
nogle af de ovennævnte habitater, vurderer ansøger, at projektet vil have en 
neutral påvirkning på damflagermus.  
 
Den nærmeste registrering af Birkemus er registreret mere end 6 km fra 
projektområdet, og da udførelsen af projektet sker nænsomt med fokus på 
minimale strukturskader og uden jordbearbejdning, vurderer ansøger, at 
projektet vil have en neutral påvirkning på birkemus.  
 

http://www.kyst.dk/
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Odderen er ikke registret i området, men må formodes at være der. Projektet 
vil dog ikke påvirke odderens habitater, og vil derfor have en neutral 
påvirkning på arten.  
 
Der er ingen registreringer af stor vandsalamander inden for eller i umildbar 
nærhed af projektområdet. Derfor vil projektet ikke have en negativ 
påvirkning på arten.  
 
Spidssnudet frø er registreret ca. 500 meter fra projektområdet, men 
projektet involverer ikke oplagte levesteder for spidssnudet frø, hvorfor det 
vurderes af ansøger, at projektet vil have en neutral påvirkning på 
spidssnudet frø.  
 
Markfirben er af ansøger observeret i området, og projektet forventes at have 
en positiv påvirkning på arten, da der bliver genskabte nye åbne sandflader, 
samt at der bliver ryddet tætte nåletræsbevoksninger. 

 
I en undersøgelse fra 2019 om flagermus i Thy lavet af bl.a. Nationalpark Thy blev 
Sydflagermus detekteret i nærheden af projektområdet. Nationalpark Thy har i 
tidligere sag i samme område og i forbindelse med rydningsprojekt ved Lyngby 
udtalt at Sydflagermus kun laver kolonier i huse og yngler derfor ikke i hule træer, 
hvilket betyder at rydningsprojekt ikke vil skade yngleområder. Derudover jager 
den i løvskov, åbne marker og ved levende hegn. Da der ikke fjernes løvtræer, er 
der stadigvæk mange levede hegn på projektarealet, hvor flagermusene kan finde 
føde. Til sidst kan det tilføjes at nationalparken er i tæt dialog med flagermus-
ekspert.  
 
Kystdirektoratet kan tilslutte sig Nationalpark Thys vurdering og kan derfor på 
baggrund af ovenstående vurdere, at det ansøgte projekt ikke vil medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for klitfredningslinjen og forudsætter derfor dispensation 
efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Projektet vurderes at være til gavn for områdernes fremtidige naturmæssige status 
og landskabelige fremtræden som åbent klitlandskab.  
 
Der er i afgørelsen lagt vægt på, at indgrebene er et led i en større plan for 
naturforbedring med det formål at pleje den lysåbne klithede i Nationalpark Thy 
indebærende rydning af de invasive nåletræsarter contortafyr, sitkagran og 
bjergfyr, samt den uønskede planteart i klithede, gyvel. Disse plantearter udgør et 
problem i forhold til klitnaturtyperne, idet klithedens oprindelige planter og dyr 
udkonkurreres af disse plantearter. Ved at rydde de selvsåede uønskede planter 
fjernes en spredningskilde, og dermed mindskes risikoen for yderligere tilgroning 
af klitnaturen.  
 

http://www.kyst.dk/
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På baggrund af ovenstående vurderer Kystdirektoratets, at der er tale om et særligt 
tilfælde, hvortil der kan meddeles dispensation. 
 
Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om 
naturbeskyttelse (se særskilt afsnit herom) og konkluderet, at det ansøgte ikke i sig 
selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-
området væsentligt, samt ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter 
eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Efter en samlet vurdering meddeler Kystdirektoratet hermed dispensation til det 
ansøgte. 
 
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. 

 

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

 
 
Johanne Raakjær Nielsen 
+45 20 86 07 38   
jorni@kyst.dk 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Thisted Kommune, teknisk@thisted.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Thy, thy@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjøtler, 

nordvest@friluftsraadet.dk   
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Thisted, thisted@dof.dk   
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Nationalpark Thy, thy@danmarksnationalparker.dk  
 Naturstyrelsen, thy@nst.dk  
 Ejerne af Lyngbyvej 66, 7755 Bedsted Thy 
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