
 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 1 

 

Seaweed Société  
Bakkelodden 11   
8320 Mårslet 
 
Sendt på e-mail til afhoyer@gmail.com 

Kystdirektoratet 
J.nr. 18/00493-27 
Ref. Anne Villadsgaard 
14-12-2020 
 

Tidsbegrænset tilladelse til etablering af et tanganlæg, syd for Kysing 
Næs, Odder Kommune 
 
Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset tilladelse til etablering af et 
tanganlæg, indeholdende to langliner á 220 m, syd for Kysing Næs, Odder 
Kommune, på de vilkår, som fremgår nedenfor.  

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering 
for projektet.  

 

Lovgrundlag 

Etablering af tanganlæg på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 
16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020). 

Kystdirektoratet skal vurdere, om projektet kan påvirke et internationalt naturbe-
skyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og 
udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020). 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Udformningen af anlægget skal være i overensstemmelse med det beskrevet 
i projektbeskrivelsen/ansøgningsmaterialet. 

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller æn-
dringer af det udlagte anlæg. 

3. Der må alene dyrkes hjemmehørende tangarter på anlægget. 

4. Anlæggets bøjer skal markeres med id-nummer og/eller navn.  

5. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde det udlagte anlæg i god og 
forsvarlig stand. Det betyder blandt andet, at løsrevet materiale skal op-
samles/fjernes af anlæggets ejer umiddelbart efter observation eller klage. 

6. Tilladelsen er tidsbegrænset til 5 år og udløber d. 14. december 2025. Hvis 
anlægget fortsat ønskes bevaret herefter, skal Kystdirektoratet ansøges på 
ny. 

http://www.kyst.dk/
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7. Når anlægget er endeligt udlagt, skal Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Sø-
fartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) underrettes 
herom. Snarest herefter skal samme myndigheder tilsendes en færdigmel-
ding, som dokumenterer at anlægget er opført i overensstemmelse med til-
ladelsen, samt angiver projektområdets endelige position (ydermarkerin-
gerne).    

8. Tilladelsen til det opførte anlæg må ikke uden tilladelse fra Kystdirektoratet 
overdrages til andre. 

9. Anlægget eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet, for ejers 
regning, såfremt:  

 anlægget ikke længere anvendes som tanganlæg, 

 anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks gen-
etableres, eller 

 vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes. 

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og 
Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) skal underrettes umiddelbart efter 
anlæggets permanente fjernelse. 

I forbindelse med en fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand 
så tæt på de forhold, som eksisterede inden anlæggets etablering, som 
muligt.  

Der skal tilsendes Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen 
(sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) dokumentation for 
reetableringen.   

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på, at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de 
for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt. 

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, 
der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lov-
givning.  

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, 
som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for 
et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt 
ansvar.  

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions sikker-
hed eller stabilitet. 

 

Begrundelse for tilladelsen 

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte anlæg, 
under de angivne vilkår, med den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige 
hensyn, der taler imod projektet. Kystdirektoratet har bl.a. vurderet, at der ikke er 
væsentlige naturhensyn, som taler imod projektet, ligesom der ikke synes at være 
hensyn i øvrigt, som taler imod projektet.  

http://www.kyst.dk/
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I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. lagt vægt på de indkomne 
høringssvar, samt at formålet med projektet primært er forskning i samarbejde 
med Aarhus Universitet. Det er videre vægtet, at der alene udlægges to langliner á 
220 m inden for det ansøgte område.  

På baggrund af ansøgningen, samt administrationspraksis, har Kystdirektoratet 
indsat vilkår nr. 3, hvoraf det fremgår, at anlægget alene må anvendes til dyrkning 
af hjemmehørende tangarter.  

Det er Kystdirektoratets vurdering, at anlægget ikke vil have en dominerende visuel 
påvirkning på omgivelserne, idet størstedelen af de udlagte liner ikke vil være syn-
lig over havoverfladen, samt at der anvendes mørke bøjer, der fremstår mere neu-
trale i forhold til omgivelserne. Kystdirektoratet har i den forbindelse tillagt det 
vægt, at anlægget er placeret mere end 1 km fra land, samt at det kun er farvandsaf-
mærkningerne, som vil være synlige. Kystdirektoratet har videre tillagt det betyd-
ning, at anlæggets placering ikke vil være til væsentlig gene for øvrige aktiviteter i, 
eller brugere af, området. 

Kystdirektoratet har desuden tillagt det vægt, at langlinerne placeres på stor vand-
dybde (> 10 m), hvorfor det vurderes, at anlægget i sin helhed ikke vil medføre en 
væsentlig negativ påvirkning af bundflora og -fauna. I den forbindelse er det ligele-
des vægtet, at der er tale om et anlæg bestående af kun to langliner á 220 m. Grun-
det tangs evne til bl.a. at optage næringsstoffer, er det Kystdirektoratets vurdering, 
at tanganlæggets tilstedeværelse ikke vil have en negativ effekt på vandkvaliteten i 
området som helhed. 

Kystdirektoratet har på baggrund af anlæggets karakter, samt forhold til andres 
eventuelle anvendelse af søterritoriet, valgt at indsætte vilkår nr. 6, som tidsbe-
grænser tilladelsen til fem år. Kystdirektoratet skal i god tid ansøges på ny, såfremt 
ansøger ønsker anlægget bevaret herefter.  

Kystdirektoratet har tillagt det betydning, at udlægning af anlægget er tidsmæssig 
begrænset, og at eventuelle påvirkninger på andre aktiviteter i området, samt på 
flora og fauna, forventes at være minimale og kortvarige.  

I driftsfasen vil der løbende være sejlads i, samt til og fra, projektområdet i forhold 
til tilsyn og høst. Det er Kystdirektoratets vurdering, at driftsfasen ikke vil medføre 
en væsentlig forøget færdsel i området og dermed ikke vil medføre væsentlige 
negative påvirkninger på det omkringliggende miljø. 

I forhold til løbende overvågning af anlæggets stand har Kystdirektoratet valgt at 
stille vilkår nr. 4-5, der stiller krav til anlæggets ejer i forhold til blandt andet op-
rydning af løsrevet materiale fra anlægget. 

 

Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering 

Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et 
internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til 
deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er ud-
peget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn til 
deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

http://www.kyst.dk/
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Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at pro-
jektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art 
væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.   

Det ansøgte projekt vil finde sted mere end 2 km (luftlinje) fra nærmeste Natura 
2000-område (nr. 59: Kysing Fjord), hvorfor vi vurderer at projektet, grundet dets 
karakter og omfang, ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning på områdes 
udpegningsgrundlag.  

Der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området, der potentielt 
kan blive påvirket af støj og forstyrrelser i forbindelse med høstning, samt opsyn 
med anlægget. Kystdirektoratet vurderer dog, at idet der i forvejen er en del sejlads 
i området, samt at der ikke udføres aktiviteter, der medfører impulsstøj, så vil det 
ikke medføre en væsentlig negativ påvirkning af marsvin. 

På baggrund af ovenstående vurderer Kystdirektoratet, at projektet ikke væsentligt 
vil påvirke eventuelle forekommende individer af bilag IV arten marsvin i området 
negativt. Vi vurderer således, at projektet ikke vil medføre forstyrrelser, der har 
betydelige konsekvenser for arten som helhed.  

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at der ikke skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratets vurdering er foretaget på 
baggrund af sagens samlede oplysninger, samt egen konkrete vurdering. 

 

Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter etablering af et tanganlæg med to langliner á 220 meter inden 
for et ca. 450 x 950 meter projektområde. Formålet med anlægget er primært 
forskning i samarbejde med Aarhus Universitet.  

Projektområdet er afgrænset af følgende ydermarkeringer: 

 56 00,579 N 10 17,499 E, gul stage med krydstopbetegnelse 

 56 00,499 N 10 17,841 E, gul stage med krydstopbetegnelse 

 56 00,317 N 10 17,678 E, gul stage med krydstopbetegnelse 

 56 00,184 N 10 17,515 E, gul stage med krydstopbetegnelse 

 56 00,052 N 10 17,352 E, gul stage med krydstopbetegnelse 

 56 00,196 N 10 16,998 E, gul stage med krydstopbetegnelse 

 56 00,323 N 10 17,165 E, gul stage med krydstopbetegnelse 

 56 00,451 N 10 17,331 E, gul stage med krydstopbetegnelse 

 

Placeringen kan ses på kortet på næste side. 

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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De 220 meter langliner er forankret i hver ende med skrueankre, der bores ned i 
havbunden og dermed sikrer linerne stabilitet og god fiksering. Linerne holdes 
horisontalt udstrakt i vandsøjlen ved hjælp af opdrift fra påmonterede bøjer. Der 
anvendes 22 plastbøjer á 17 liter pr. line.  

Linerne er undersænket ved hjælp af betonvægte, som trækker linen ned til ca. 1,5 
meter under vandoverfladen og vil ligeledes holde bøjerne ca. 0,5 – 1 meter under 
vandoverfladen, da tyngden fra betonvægtene er større end opdriften fra bøjerne. 
Der anvendes 10 betonvægte á 40-50 kg, nedhængt fra et tov med 10 mm i 
diameter, pr. line.  

Hængende fra hver line er ca. 140 tangdropper af ca. 6 meter længde. Disse tang-
dropper er 8 mm tov, som er blevet besået med små sporer, som siden vokser frem 
som ca. 1,5 meter lange tangplanter. Der skal i udgangspunktet dyrkes tangarten 
sukkertang (laminaria saccharina). 

Opsætningen er illustreret på nedenstående tegning: 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Sagsgennemgang 

Kystdirektoratet har tidligere givet tilladelse til et tanganlæg på samme placering. 
Ansøger har søgt om forlængelse af denne tilladelse, men ønsker alene to langliner 
á 220 m udlagt inden for det ansøgte projektområde. 
 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos Sø-
fartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen, Moesgaard Museum, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og 
Odder Kommune samt sendt til orientering til Danmarks Naturfredningsforening, 
Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, 
Ejendom Danmark og Geodatastyrelsen.  

Nedenfor gengives de indkomne bemærkninger. 

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skrev den 22. marts 2019 følgende:  

”Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ingen bemærkninger til høring vedrø-

rende ansøgning om tilladelse til tangdyrkningsanlæg, syd for Kysing Næs, Odder 
kommune.” 

 

Søfartsstyrelsen skrev den 25. marts 2019 følgende:  

” Søfartsstyrelsen har ingen indvendinger imod den ansøgte forlængelse af tilla-
delse til dyrkning af tang ved Kysing Næs. 

Dog skal det bemærkes, at det ansøgte (grønne prikker på vedlagte kortudsnit) af-
viger fra det tidligere registrerede, som fremgår af nedenstående samt søkortet. 

1) 56 00,579 N 10 17,499 E, gul stage med krydstopbetegnelse 

2) 56 00,499 N 10 17,841 E, gul stage med krydstopbetegnelse 

3) 56 00,317 N 10 17,678 E, gul stage med krydstopbetegnelse 

4) 56 00,184 N 10 17,515 E, gul stage med krydstopbetegnelse 

5) 56 00,052 N 10 17,352 E, gul stage med krydstopbetegnelse 

6) 56 00,196 N 10 16,998 E, gul stage med krydstopbetegnelse 

7) 56 00,323 N 10 17,165 E, gul stage med krydstopbetegnelse 

8) 56 00,451 N 10 17,331 E, gul stage med krydstopbetegnelse 

Desuden er det i ansøgningen oplyst, at anlægget måler 220 x 1000 meter. 

Det der er vist i søkortet måler ca. 450 x 950 meter. 

Søfartsstyrelsen skal derfor anmode om at få bekræftet, at anlægget er afmærket 
som det fremgår af ovenstående liste og som vist i søkortet. 

Alternativt skal der indsendes en ansøgning hertil med oplysninger om den øn-
skede afmærkning af anlægget.” 

 

http://www.kyst.dk/
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Moesgaard Museum skrev den 3. april 2019 følgende:  

”Moesgård Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af området med det formål 

at lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter. 

Museet har på baggrund af dette ingen bemærkninger til det påtænkte arbejde. 

Skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder eller vrag skal dette 
straks anmeldes til Moesgaard Museum i henhold til museumslovens §29 h: 

§ 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på havbunden spor af 
fortidsminder eller vrag, skal fundet anmeldes til kulturministeren efter reglerne 
i § 28og arbejdet skal standses.” 

 

Miljøstyrelsen skrev den 9. april 2019 følgende:  

”Miljøstyrelsen har gennemgået ansøgningen, og har ingen bemærkninger til det 
ansøgte projekt.” 

 

Odder Kommune skrev den 11. april 2019 følgende:  

”Team Miljø, Odder Kommune vurderer, ikke at projektet vil få væsentlig indvirk-
ning på miljøet. 

http://www.kyst.dk/
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Vi anbefaler at tilladelsen tidsbegrænses til 5 år, hvor ansøger for mulighed for at 
søge om permanent tilladelse hvis krav for ansøgningen overholdes gennem de 
første fem år. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet gav den 30. juni 2017 tilladelse til en 

lignende ansøgning med samme krav (Sagsnr. NMK-450-00068). 

Vi har følgende opmærksomhedspunkter til de krav som stilles ansøger: 

 Bøjer bør markeres med id-nummer eller navn. 

 Dette af hensyn til problemer med sidste forsøg med tangdyrkning på samme 
anlæg, hvor løsrevne bøjer løbende blev fundet langs kysten i Aarhusbugten 
samt Mols. 

 Liner skal laves i materiale som ikke udgør en fare for marsvin. 

 Der må ikke bruges net til dyrkning af tang – udelukkende liner, som ikke ud-
gør fare for at marsvin kan vikle sig fast. 

 Løsrevet materiale skal opsamles af ejer inden for x tid efter observation/klage. 

 Forurening kommer typisk fra bøjer og stumper af reb. 

 Liner/materiale som er forbundet til anlæg, men driver uden for afmærket om-
råde skal fjernes hurtigst muligt. 

 I forhold til sikkerhed - både der kan sejle ind i linen. 

 Registrering af betonvægte og mistede betonvægte. 

 De behøver ikke fjernes – blot registreres.” 

 

Alle bemærkninger er sendt i partshøring hos jer. På baggrund af de modtagne hø-
ringssvar har I fremsendt følgende bemærkninger: 

”Søfartsstyrelsen (s. 1) 

 Anlægget ligger som da vi overtog det - så hvis der er oplyst noget andet i ansøg-
ningen - så er det er fejl og det bør selvfølgelig tilrettes - opdateret ansøgning ved-
lagt. 

Odder Kommune (s. 6) 

Vi har ikke nogle problemer med at overholde de krav som de stiller.” 

 

Klagevejledning 

Dette dokument indeholder to afgørelser:  

 afgørelse om at give tilladelse til projektet  

 afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering  

 

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

http://www.kyst.dk/
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For afgørelserne gælder følgende:  

 Kystdirektoratets afgørelse kan alene påklages for så vidt angår 
retlige forhold.  

 Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.  

 Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.nmkn.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. 

 Klageberettigede efter kystbeskyttelsesloven er: 

1) adressaten for afgørelsen, 

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

3) enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, 

4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig 
interesse i afgørelsen, 

6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål 
er beskyttelse af natur og miljø, 

7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen 
berører sådanne interesser, og 

8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

 Klageberettigede efter Natura 2000-bekendtgørelsen er: 

1) adressaten for afgørelsen, 

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

3) enhver, som har en væsentlig, individuel interesse i sagen, 

4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig 
interesse i afgørelsen, 

6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål 
er beskyttelse af natur og miljø, 

7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen 
berører sådanne interesser, og 

http://www.kyst.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

 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. § 18 b i 
kystbeskyttelsesloven. 

Tilladelsen er først endelig, når klagefristen, og en eventuel klage, er udløbet/be-
handlet. 

 

Med venlig hilsen 

 
 
Anne Villadsgaard 
 91 33 84 25 
avi@kyst.dk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Trafik-, Bygge- og Bo-
ligstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Moesgaard Museum, Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelse og Odder Kommune samt sendt til orientering til Danmarks Natur-
fredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes 
Landsforening, Ejendom Danmark og Geodatastyrelsen. 

 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside.  

http://www.kyst.dk/

	Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
	Lovgrundlag
	Etablering af tanganlæg på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020).
	Kystdirektoratet skal vurdere, om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse ar...
	Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på, at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt.
	Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning.
	Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretli...
	Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions sikkerhed eller stabilitet.
	Begrundelse for tilladelsen
	I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. lagt vægt på de indkomne høringssvar, samt at formålet med projektet primært er forskning i samarbejde med Aarhus Universitet. Det er videre vægtet, at der alene udlægges to langliner á 220 m ...
	På baggrund af ansøgningen, samt administrationspraksis, har Kystdirektoratet indsat vilkår nr. 3, hvoraf det fremgår, at anlægget alene må anvendes til dyrkning af hjemmehørende tangarter.
	Det er Kystdirektoratets vurdering, at anlægget ikke vil have en dominerende visuel påvirkning på omgivelserne, idet størstedelen af de udlagte liner ikke vil være synlig over havoverfladen, samt at der anvendes mørke bøjer, der fremstår mere neutrale...
	Kystdirektoratet har desuden tillagt det vægt, at langlinerne placeres på stor vanddybde (> 10 m), hvorfor det vurderes, at anlægget i sin helhed ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af bundflora og -fauna. I den forbindelse er det ligeled...
	Kystdirektoratet har på baggrund af anlæggets karakter, samt forhold til andres eventuelle anvendelse af søterritoriet, valgt at indsætte vilkår nr. 6, som tidsbegrænser tilladelsen til fem år. Kystdirektoratet skal i god tid ansøges på ny, såfremt an...
	Kystdirektoratet har tillagt det betydning, at udlægning af anlægget er tidsmæssig begrænset, og at eventuelle påvirkninger på andre aktiviteter i området, samt på flora og fauna, forventes at være minimale og kortvarige.
	I forhold til løbende overvågning af anlæggets stand har Kystdirektoratet valgt at stille vilkår nr. 4-5, der stiller krav til anlæggets ejer i forhold til blandt andet oprydning af løsrevet materiale fra anlægget.
	Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering
	Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget...
	Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.
	Projektbeskrivelse
	Projektområdet er afgrænset af følgende ydermarkeringer:
	? 56 00,579 N 10 17,499 E, gul stage med krydstopbetegnelse
	? 56 00,499 N 10 17,841 E, gul stage med krydstopbetegnelse
	? 56 00,317 N 10 17,678 E, gul stage med krydstopbetegnelse
	? 56 00,184 N 10 17,515 E, gul stage med krydstopbetegnelse
	? 56 00,052 N 10 17,352 E, gul stage med krydstopbetegnelse
	? 56 00,196 N 10 16,998 E, gul stage med krydstopbetegnelse
	? 56 00,323 N 10 17,165 E, gul stage med krydstopbetegnelse
	? 56 00,451 N 10 17,331 E, gul stage med krydstopbetegnelse
	Placeringen kan ses på kortet på næste side.
	Sagsgennemgang
	Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Moesgaard Museum, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Odder Komm...
	Nedenfor gengives de indkomne bemærkninger.
	Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skrev den 22. marts 2019 følgende:
	”Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ingen bemærkninger til høring vedrørende ansøgning om tilladelse til tangdyrkningsanlæg, syd for Kysing Næs, Odder kommune.”
	Søfartsstyrelsen skrev den 25. marts 2019 følgende:
	” Søfartsstyrelsen har ingen indvendinger imod den ansøgte forlængelse af tilladelse til dyrkning af tang ved Kysing Næs.
	Dog skal det bemærkes, at det ansøgte (grønne prikker på vedlagte kortudsnit) afviger fra det tidligere registrerede, som fremgår af nedenstående samt søkortet.
	1) 56 00,579 N 10 17,499 E, gul stage med krydstopbetegnelse
	2) 56 00,499 N 10 17,841 E, gul stage med krydstopbetegnelse
	3) 56 00,317 N 10 17,678 E, gul stage med krydstopbetegnelse
	4) 56 00,184 N 10 17,515 E, gul stage med krydstopbetegnelse
	5) 56 00,052 N 10 17,352 E, gul stage med krydstopbetegnelse
	6) 56 00,196 N 10 16,998 E, gul stage med krydstopbetegnelse
	7) 56 00,323 N 10 17,165 E, gul stage med krydstopbetegnelse
	8) 56 00,451 N 10 17,331 E, gul stage med krydstopbetegnelse
	Desuden er det i ansøgningen oplyst, at anlægget måler 220 x 1000 meter.
	Det der er vist i søkortet måler ca. 450 x 950 meter.
	Søfartsstyrelsen skal derfor anmode om at få bekræftet, at anlægget er afmærket som det fremgår af ovenstående liste og som vist i søkortet.
	Alternativt skal der indsendes en ansøgning hertil med oplysninger om den ønskede afmærkning af anlægget.”
	Moesgaard Museum skrev den 3. april 2019 følgende:
	”Moesgård Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af området med det formål at lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter.
	Museet har på baggrund af dette ingen bemærkninger til det påtænkte arbejde.
	Skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder eller vrag skal dette straks anmeldes til Moesgaard Museum i henhold til museumslovens §29 h:
	§ 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på havbunden spor af fortidsminder eller vrag, skal fundet anmeldes til kulturministeren efter reglerne i § 28og arbejdet skal standses.”
	Miljøstyrelsen skrev den 9. april 2019 følgende:
	”Miljøstyrelsen har gennemgået ansøgningen, og har ingen bemærkninger til det ansøgte projekt.”
	Odder Kommune skrev den 11. april 2019 følgende:
	”Team Miljø, Odder Kommune vurderer, ikke at projektet vil få væsentlig indvirkning på miljøet.
	Vi anbefaler at tilladelsen tidsbegrænses til 5 år, hvor ansøger for mulighed for at søge om permanent tilladelse hvis krav for ansøgningen overholdes gennem de første fem år.
	Miljø- og Fødevareklagenævnet gav den 30. juni 2017 tilladelse til en
	lignende ansøgning med samme krav (Sagsnr. NMK-450-00068).
	Vi har følgende opmærksomhedspunkter til de krav som stilles ansøger:
	? Bøjer bør markeres med id-nummer eller navn.
	Dette af hensyn til problemer med sidste forsøg med tangdyrkning på samme anlæg, hvor løsrevne bøjer løbende blev fundet langs kysten i Aarhusbugten samt Mols.
	? Liner skal laves i materiale som ikke udgør en fare for marsvin.
	Der må ikke bruges net til dyrkning af tang – udelukkende liner, som ikke udgør fare for at marsvin kan vikle sig fast.
	? Løsrevet materiale skal opsamles af ejer inden for x tid efter observation/klage.
	Forurening kommer typisk fra bøjer og stumper af reb.
	? Liner/materiale som er forbundet til anlæg, men driver uden for afmærket område skal fjernes hurtigst muligt.
	I forhold til sikkerhed - både der kan sejle ind i linen.
	? Registrering af betonvægte og mistede betonvægte.
	De behøver ikke fjernes – blot registreres.”
	Alle bemærkninger er sendt i partshøring hos jer. På baggrund af de modtagne høringssvar har I fremsendt følgende bemærkninger:
	”Søfartsstyrelsen (s. 1)
	Anlægget ligger som da vi overtog det - så hvis der er oplyst noget andet i ansøgningen - så er det er fejl og det bør selvfølgelig tilrettes - opdateret ansøgning vedlagt.
	Odder Kommune (s. 6)
	Vi har ikke nogle problemer med at overholde de krav som de stiller.”
	Klagevejledning
	Med venlig hilsen
	Kopi til: Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Moesgaard Museum, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Odder Kommune samt sendt til orientering til Danmarks Naturfredningsforening...

