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Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udfladning af lavninger 

ved 2 søer omfattet af naturprojekt, Arnkilsøre, matr.90, Kær, 

Ulkebøl, Kathrinelund 29, Sundsmark, 6400 Sønderborg, Sønderborg 

Kommune 

 

 

 

Ansøgning 

I har ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udfladning af 

lavninger ned mod 2 søer omfattet af naturprojekt, Arnkilsøre, matr.90, Kær, 

Ulkebøl, Kathrinelund 29, Sundsmark, 6400 Sønderborg, Sønderborg Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til terrænregulering som ansøgt ved 2 søer, herunder 

deponering af materialet.  

 

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. 

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 

jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

] 

Redegørelse for sagen 

Naturstyrelsen Sønderjylland ønsker at regulere terræn ved afskrab af 10-25 cm 

jord af lavninger i tilknytning til to vandhuller/paddehuller beliggende på 

Arnkilsøre. Arealerne der afskrabes udgør hhv. ca. 380 m² (vandhul 21) og 430 m² 

(vandhul 32). Afskrabningen sker jævnt/svagt skrånende i terræn mod det centrale 

vandhul, og der graves ikke i dybden. 
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Formålet er at de eksisterende paddehuller ved meget nedbør udvider sig i form af 

”oversvømmelser” på de områder der afskrabes, og det er her padderne lægger æg i 

det tidelige forår. Når ”oversvømmelserne” ikke har forbindelse til de eksisterende 

paddehuller går ynglet tabt. Ved at lave skabet fra de områder som er oversvøm-

met til de eksisterende paddehuller, skabes en forbindelse som, medfører at 

paddeynglet kan overlede når vandstanden i ”oversvømmelserne” faldet igen, da 

ynglet har mulighed for at komme i det dybere vand. 

 

Naturstyrelsen har endvidere ansøgt om §3 dispensation ved Sønderborg 

Kommune og dispensation fra fredningen af området ved fredningsnævnet. 

 

I ansøgningen anføres bl.a.: 

Uddybning af to lave områder på græsningen. 

o Det ene vandhul er nordøst for sporet (lok. 21). 

o Det andet vandhul er syd for midt på sporet (lok. 32). 

 

 Placering af opgravet materiale. 

o Ved midt sporet syd for hegnet i området ved vandhullerne ca. midt på 

strækningen. 

o Ved fangefolden sydøstligt i området ved P-pladsen. 

 

Begrundelse for det ansøgte 

Formål med projektet er, at forbedre forholdene for padderne i området. 

Butsnudet frø ligger æg i begyndelsen af april. Det er typiske de lavvandede 

områder på græsmarken der vælges, fordi det er i de lavvandede områder der 

har den højeste vandtemperatur i det tidlige forår, som er afgørende vigtigt for 

paddernes æglægning. 

 

Ved at regulere terrænet som beskrevet nedenfor, skabes der gode lavvandede 

områder, hvor frøerne i det tidlige forår lægger deres æg. Den efterfølgende tid 

hvor vandstanden typisk falder, vil med projektet sikres, at paddeyngelen føres 

ud til den stabile del af vandhullet. Når paddeynglet er i det dybere vand sikrer 

de deres overlevelse. Med den nuværende situation, bliver paddeynglet fanget i 

mindre vandlommer når vandstand falder og ynglet går dermed tabt på grund 

af den naturlige udtørring. 

 

Med de foreslåede reguleringer, skrabes der jævnt skrånende mod de 

eksisterende vandhuller, som er essentielt for at paddeynglet kan overlevelse. 

Jorden placeres langs midt sporet og på det nordligt areal for midt sporet. Ved at 

lægge jorden ud her, opnås en mere stabil passage på midt sporet, og 

jordplacering ved P-pladsen forbedrer adgangsmuligheden til græsarealet 

nordligt. 

 

Der vil forsat være græsning på matriklen, græsningen arealet bliver dog lidt 

mindre, grundet udvidelsen af vandhullerne. Græsningen er med til at holde 

landskabet åbnet som det er i dag. 
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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 arealover-

førsel, hvorved der fastlægges skel.  
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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.  

 

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. 

 

Efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis kan der, på baggrund af en konkret 

vurdering, meddeles dispensation til etablering af mindre vandhuller inden for 

strandbeskyttelseslinjen på arealer, hvor der tidligere naturligt har været 

søer/vandhuller og/eller hvor den naturforbedrende funktion synes ret klar. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at tiltagene ved lavningerne op mod de to 

vandhuller, vil have en klar naturforbedrende funktion for padder i området, og at 

der ikke er landskabelige forhold, som taler afgørende imod afskrabningen af 

lavningerne. 

 

På denne baggrund meddeler Kystdirektoratet hermed dispensation til de ansøgte 

afskrabninger samt deponeringen af det afskrabede materiale som ansøgt.  

 

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.   
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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.naevnenes-

hus.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. 

 

Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther  

Specialkonsulent / Kystzoneforvaltningen  

jkw@kyst.dk – tlf. dir. 91 35 74 34 
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Afgørelsen er sendt til: 

 

 Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg, soenderborg@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sønderjylland Øst, soenderjylland@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Sønderborg, soenderborg@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 Sydjylland, sydlig del, 

sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk  

 

post@sonderborg.dk; dn@dn.dk; soenderborg@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

soenderjylland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; soenderborg@dof.dk;  

jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 

sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk; nst@nst.dk; dorth@nst.dk;  

a-andersen@mail.dk;  
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