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Hedensted Kommune  

Maria Elise Sørensen 

Niels Espes Vej 8 

8722 Hedensted 

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/00202-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

13-01-2021 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 2 midlertidige 

oplysningsskilte på kronekanten af Søkjærdiget i Juelsminde, 7130 

Juelsminde, Hedensted Kommune 

 

Ansøgning 

I har ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af 

midlertidige oplysningsskilte på 2 lokaliteter til udgangen af 2022 i forbindelse 

med borgerinddragelse vedr. fremtidig højvandsikring i Juelsminde, Hedensted 

Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af skiltene som ansøgt indtil udgangen af 2022. 

Opstillingen forudsætte grundejers accept. 

 

Det forudsættes, at der foreligger accept fra grundejers side, forinden de respektive 

skilte opstilles. 

 

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 

I forbindelse med projektet ”Borgerdrevet Højvandsikring i Juelsminde” ønsker 

Hedensted Kommune sammen med en borgerdrevet styregruppe at opsætte 

yderligere 2 oplysningsskilte rundt langs kyststrækningen i Juelminde, som skal 

formidle og oplyse omkring projektet. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Der er ved dispensation af 8. august 2020 givet dispensation til opsætning af 8 

skilte, men på baggrund af borgerhenvendelser ønskes yderligere 2 skilte opsat. 

Skiltene skal på pælen angive en fremtidig kotehøjde for den fremtidige højvand-

sikring samt synliggøre hvor og hvordan borgere kan komme med input, ideer og 

involvere sig i projektet. 

 

Kortet angiver placering af ønskede skiltning ved de gule markeringer på kortet 

nedenfor - placeringer på kronekanten af Søkjærdiget ved Vildtvej og Ved Diget. 

 

Skiltet bliver et træskilt med en plade som på vedhæftede billede. Skiltet skal være 

ca 1,5 m højt, pladen være i A3 og på pælen markeres kote 2,5 med en rød ring. 

Projektet kører indtil 2022, og skiltende nedtages når projektet slutter i 2022. 

 

   
 

Projektet beskrives nærmere på siden: 

https://realdania.dk/projekter/helhedsloesninger-til-fremtidens-kystbyer 

 

I den tidligere meddelte dispensation blev anført om projektet: 

I partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet, RealDania og Kystdirektoratet 

støttes udviklingen og realiseringen af en række projekter med nytænkende bud 

på løsninger, der kan forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet 

for at sikre adgang til vandet. 

 

Borgerdrevet højvandsikring i Juelsminde: 

Juelsminde ligger på en spids ud til havet. Det betyder, at det bliver en 

udfordring at beskytte hele området effektivt, og derfor skal der nødvendigvis 

prioriteres og træffes nogle svære beslutninger de kommende år. 

Dén situation kalder på omfattende inddragelse af borgere og interessenter, som 

http://www.kyst.dk/
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skal bidrage til fælles løsninger og til etableringen af et digelag. Digelaget skal i 

samarbejde med vidensinstitutioner, visionsråd, arkitekter/planlæggere og 

kommunen komme med forslag til, hvad der skal etableres hvornår, og hvordan 

udgifterne skal fordeles mellem lodsejere. 

 

Resultatet bliver en strategiplan som giver svar på, hvordan byen kan tilpasses 

forskellige scenarier med en adaptiv højvandssikring. Sikringen skal kunne 

udbygges gradvist frem mod år 2100 i takt med at vi får mere og mere viden om, 

hvordan klimaforandringerne påvirker havvandstanden. 

 

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.  

 

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. 

 

Ved den tidligere meddelte dispensation blev anført som begrundelse: 

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 til støtte for friluftslivet og dermed til fremme 

af 

turismen. Mindre foranstaltninger er f.eks. toiletbygninger, informationstavler 

og skilte samt andre beskedne opholdsfaciliteter. Der forudsættes, at anlægget 

placeres og udføres under hensyntagen til den omgivende natur. 

 

Der er søgt om dispensation til at opsætte informationstavler, der har til formål 

at initiere en stillingtagen til fremtidig højvandssikring af området.  

 

http://www.kyst.dk/
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Uanset dette ikke umiddelbart vurderes at være omfattet af ovenstående 

bemærkninger, finder Kystdirektoratet, at der kan drages paralleller mellem 

”debatformålet” og oplysningsskiltene, således der kan anlægges et tilsvarende 

vurderingsgrundlag for det ansøgte som for ”til støtte for friluftslivet og dermed 

til fremme af turismen”. 

 

Kystdirektoratet vurderer, at der tale om beskedne skilte, som ikke vil påvirke 

oplevelsen af kystlandskabet nævneværdigt, og hertil kommer projektets vigtige 

samfundsmæssige sigte. Det bemærkes, at opstillingen sker i tilknytning til 

bebyggede områder, samt at der alene er tale om en tidsbegrænset 

opstillingsperiode. 

 

Kystdirektoratet meddeler hermed dispensation til opstilling af yderligere 2 skilte 

som ansøgt, idet direktoratet henholder sig til den tidliger begrundelse, diet der 

ikke ses at være ændret på forudsætningerne herfor. 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund dispensation til det ansøgte. 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. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent - Kystzoneforvaltningen   

jkw@kyst.dk 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 Hedensted Kommune, mail@hedensted.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Hedensted, hedensted@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet, soehoejlandet@friluftsraadet.dk   

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Hedensted, hedensted@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

mail@hedensted.dk; dn@dn.dk; hedensted@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

soehoejlandet@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; hedensted@dof.dk; 

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

maria.e.sorensen@hedensted.dk; 
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