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Afgørelse 

Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning giver hermed tilladelse til at udføre kyst-
beskyttelse, på fællesaftalestrækningen ved Blåvand, Varde Kommune, på de 
vilkår, som fremgår nedenfor. En oversigt over strækningen kan ses på bilag 1. 

Miljøstyrelsen har dags dato, som kompetent VVM-myndighed for projektet, truf-
fet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25, stk. 1. Kystdirektoratet - Kystzone-
forvaltning har i forbindelse med behandlingen af sagen anvendt Miljøstyrelsens 
tilladelse.  

Denne tilladelsen erstatter dispensationer efter anden lovgivning jf. kystbeskyttel-
seslovens § 3 a, stk. 1, for så vidt angår: 

- Klitfredning jf. naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1, jf. § 8, stk. 1 og § 1, 
stk. 1 i klitfredningsbekendtgørelsen. 

- Beskyttede naturtyper jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 jf. § 3, stk. 2. 

- Fredning jf. naturbeskyttelseslovens § 51, stk. 3, jf. § 51, stk. 1, samt § 33, 
stk. 5, jf. § 33, stk. 1 i jagt- og vildtforvaltningsloven. 

 
 

Vilkår for tilladelsen 
 
Projektet 

 

1. Projektet skal udføres i overensstemmelse med det beskrevne i miljøkonse-
kvensrapporten, herunder skal udførelsen af arbejdet, i form af anvendt ma-
skinel, metoder og varigheder, rummes inden for de oplyste eksempler/sce-
narier. 

 
2. Der må ikke uden Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltnings tilladelse foretages 

væsentlige ændringer af projektet, herunder sandmængder, fodringsraterne, 
arbejdsmetoder, arbejdspladser mv., jf. projektbeskrivelsen i miljøkonse-
kvensrapporten. Væsentlige ændringer kan medføre krav om udarbejdelse af 
en fornyet miljøkonsekvensrapport eller opdatering af eksisterende i forhold 
til ændringerne. 

 

3. Der må fodres med op til 526.000 m3 sand på strækningen i en 5-årig periode. 
 

Fodringsmaterialet skal, som ansøgt og miljøvurderet, bestå af materiale ind- 
hentet fra godkendte indvindingsområder, og det skal svare til det naturligt 
forekommende sand på strækningen. 

 
Færdsel 

 

4. Færdsel i forbindelse med projektet skal ske ad eksisterende veje eller på 
stranden. 

 
Orientering af omkringboende 

 

5. Ejere af ejendomme, nær kystbeskyttelsesaktiviteter, skal orienteres via brev 
minimum 14 dage før forventet igangsættelse af strandfodring på strækningen. 
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Orienteringen skal indeholde informationer om den forventede tidsperiode for 
fodringen, samt hvilke gener, den vil kunne medføre. Brevet skal desuden in- 
deholde kontaktoplysninger i form af telefonnumre og mailadresser til bygher- 
re Kystdirektoratet – Kystbeskyttelse, Drift og Anlæg. Det skal være muligt at 
opnå kontakt til bygherre i de perioder (døgndrift), hvor fodringerne foregår. 

 
Der kan ses bort fra kravet om orienteringsbrev ved akut behov for fodring. 

 
Etablering af arbejdsområder og -pladser 

 

6. Arbejdsområder, i forbindelse med strandfodring, skal afmærkes forsvarligt, 
og der skal opstilles advarselsskilte, så strandgæster ikke uforvarende bringer 
sig i fare. 

 
7. De midlertidige arbejdspladser må etableres på den offentlige parkerings-

plads ved Ishuset og på parkeringspladserne ved høfde 4 og 7, og må maksi-
malt have en størrelse på 1.000 m2. Områderne skal efter endt arbejde re-
etableres, så de så vidt muligt fremstår i deres oprindelige tilstand. 

 
8. Der må i forbindelse med den enkelte arbejdsplads kun ske oplag af maksimalt 

3.000 liter brændstof og olieprodukter 
 

9. Der må i forbindelse med den enkelte arbejdsplads ikke være permanent be- 
lysning i tidsrummet fra kl. 22 -07. Hvis belysning er nødvendig for at sikre at 
arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, må der alene 
benyttes flytbare lyskilder, der ikke må give anledning til generende blænding 
eller reflekser i omgivelserne. 

 
Padder 

 

10. Færdsel på ruter nær områder, hvor der observeres eller er registret forekomst 
af padder, skal i perioden april-juli ske med etableret paddehegn. 

 

Fugle 
 

11. Der må ikke foregå færdsel med maskiner på stranden inden for en afstand af 
300 meter til yngleområdet for fjordterne, i yngletiden (15. april – 31. juli). 
Yngleområdet er afgrænset med koordinaterne: 
55.544867, 8.152806  
55.539228, 8.152990  
55.536499, 8.165087  
55.534630, 8.180157  
55.539790, 8.182163 
 

Marine fortidsminder 
 

12. I forbindelse med brug af bundankre til fastholdelse af flyderørledninger ved 
strandfodring skal der opretholdes en sikkerhedsafstand på 500 meter til de 
fortidsminder på havbunden, der er beskyttet af museumslovens § 29 g, stk. 2. 
Efter aftale med Marinarkæologi Jylland kan vilkåret bortfalde eller zonen 
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mindskes, hvis der udføres en marinarkæologisk undersøgelse af fortidsmin-
derne af det marinarkæologisk ansvarlige museum på bygherres regning. 
Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning, samt Miljøstyrelsen, skal underrettes 
herom. 

 
Øvrige vilkår 

 

13. De fartøjer, der udfører fodringen, skal være udstyret med elektronisk positio-
neringsudstyr, hvor positionen løbende registreres. Skibets position skal være 
tilgængelig via det nationale overvågningssystem for skibsfart: AIS i klasse A. 

 
14. Der skal senest 1. februar hvert år ske en indberetning af det foregående års 

fodring til Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning. Indberetning skal ske på 
mail til KDI@kyst.dk. Husk at påføre journalnummer 20/04852. Indberet-
ning skal indeholde oplysninger om fodringsmængder, -tidspunkter og - 
strækninger. 

15. Tilladelsen må ikke uden forudgående tilladelse fra Kystdirektoratet - Kystzo-
neforvaltning overdrages til andre. 

 
16. Tilladelsen udløber 5 år fra udstedelsesdatoen. 

 
17. Tilladelsen bortfalder, såfremt vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller over- 

holdes, eller forholdene efter Kystdirektoratets - Kystzoneforvaltnings skøn i 
øvrigt måtte give anledning dertil. 

I miljøkonsekvensrapporten er der beskrevet en række forudsætninger for projek-
tet. Idet disse forudsætninger er indeholdt i Miljøstyrelsens vurderinger og tilla-
delse, er det forudsat, at de overholdes i forbindelse med projektets udførelse. 

Det er en forudsætning for tilladelsens udnyttelse, at der gennemføres en UXO 
survey jf. høringssvaret fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Der henvises 
generelt til bekendtgørelse 1351 af 29.november 2013 om sejladssikkerhed ved en-
treprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande. 

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 bygherre for et, i for-
bindelse med projektets tilstedeværelse, opstået civilretligt ansvar. 

Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning gør opmærksom på, at afgørelsen kan tages 
op til revurdering, såfremt projektet viser sig at medføre uforudsete skadesvirknin-
ger for arter og naturtyper på udpegningsgrundlagene for Natura 2000-området, jf. 
§ 10 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområ-
der samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger 
samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet. 

Projektet skal overholde den, til enhver tid, gældende lovgivning. 
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Begrundelse 

Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning har lagt Miljøstyrelsens § 25 tilladelse til 
grund for vores behandling af sagen. Miljøstyrelsen har i forbindelse med tilladelsen 
stillet en række vilkår for at sikre, at der ikke sker væsentlige miljøpåvirkninger. 
Disse vilkår stilles derfor også i denne tilladelse.  

Når Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning træffer afgørelse i sager om kystbe-
skyttelse, skal en række hensyn varetages jf. kystbeskyttelseslovens § 1, hvori der 
står: 

1) Behovet for kystbeskyttelse. 
2) Økonomiske hensyn ved projekter omfatter af kapitel 1a. 
3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige 

kvalitet. 
4) Rekreativ udnyttelse af kysten. 
5) Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten. 
6) Andre forhold. 

 

Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere 
risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele 
af søterritoriet. 

Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning finder, at der kan meddeles tilladelse til det 
ansøgte projekt efter kystbeskyttelsesloven, idet formålet med projektet er at op-
retholde sikkerhedsniveauet i forhold til oversvømmelser og kysttilbagetrækningen 
på strækningen ved Blåvand og dermed beskytte bagvedliggende ejendomme og 
infrastruktur mv. Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning har i forbindelse med af-
vejningen af hensynene således tillagt det stor vægt, at der er et behov for kystbe-
skyttelse, idet nul-alternativet ikke vil medføre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i 
forhold til oversvømmelser og kysttilbagetrækningen på strækningen og dermed 
øge risikoen ved oversvømmelse og erosion. I den forbindelse er det belyst, at hvis 
der ikke gennemføres kystbeskyttelse på strækningen, vil der ske erosion med ri-
siko for huse og infrastruktur. Hertil kommer at der opretholdes en høj sikkerhed 
mod gennembrud af klitter og diger, så de lavtliggende områder i baglandet ikke 
bliver oversvømmet. Baglandet er allerede i forvejen udsat i forhold til oversvøm-
melse af vand fra bagsiden af Skallingen. Et gennembrud af klitterne vil imidlertid 
betyde, at vandet strømmer hurtigere til baglandet, og at et større areal tættere på 
byen kan blive påvirket af oversvømmelse. I alt vil 105 bygninger på den østlige del 
af strækningen være oversvømmelsestruede. Den naturlige udvikling vil medføre, 
at kyst- og klitlinjen gradvist rykker tilbage, mens klitterne vil vandre ind i landet 
og presse den bagvedliggende natur tilsvarende tilbage. Da baglandet de fleste ste-
der er udnyttet til landbrug, bebyggelse m.m. vil en forskydning af kystnaturen 
ikke være mulig, og uden kystbeskyttelse vil det mest realistiske derfor være, at 
kystnaturen mange steder på længere sigt forsvinder i havet. Desuden kan tilbage-
rykningen betyde, at seks ejendomme og et større areal langs strækningen vil ero-
dere bort.  

Det er videre vægtet, at der ikke forekommer rimelige alternativer til de sandfod-
ringsmetoder, der allerede indgår i den planlagte kystbeskyttelse. I den forbindelse 
er det særligt tillagt vægt, at de forslåede alternativer ikke kan opnå den samme 
kysttilbagerykningsmålsætning, som projektet, inden for den givne tidshorisont. 
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Det fremgår af Miljøstyrelens tilladelse, at såfremt tilladelsens vilkår vedr. fred-
ningszone for fugle samt etablering af paddehegn overholdes, så vurderes projektet 
ikke at ville skade de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for de 
berørte Natura 2000-områder. Det vurderes videre, at projektet ikke vil beskadige 
eller ødelægge yngle- eller rasteområder i de naturlige udbredelsesområder for de 
dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantear-
ter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b i alle livsstadier. Kystdirek-
toratet – Kystzoneforvaltning har overført vilkårene og indsat vilkår nr. 10 og 11 i 
denne tilladelse.  

Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning har lagt vægt på, at der anvendes rene ma-
terialer samt at strandfodringen ikke forventes at medføre væsentlige negative på-
virkninger på beskyttet natur eller på kystlandskabet som helhed (hensynet til 
kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske-, natur- og miljømæssige kvalitet).  

Det fremgår af Miljøstyrelsens tilladelse, at såfremt tilladelsens vilkår vedr. orien-
tering af beboerne i området, minimum 14 dage inden arbejdets igangsættelse, 
overholdes, så vurderes eventuel påvirkning fra støj at kunne nedbringes eller helt 
undgås. Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning har overført vilkåret og indsat vil-
kår nr. 5 i denne tilladelse. Vilkåret indeholder desuden krav om oprettelse af en 
døgnåben hotline af bygherre, der skal give naboer og omkringboende informati-
ons- og kontaktmulighed, mens kystbeskyttelsesarbejdet pågår. 

Der kan opstå akut behov for at fodre på en strækning. Kystdirektoratet – Kystzo-
neforvaltning og Miljøstyrelsen har derfor bestemt, at der, i sådanne tilfælde, kan 
ses bort fra kravet om orienteringsbrev. Myndighederne er desuden indforstået 
med, at der ikke vil ske varsling af områdets husstande i disse tilfælde. 

Det fremgår af Miljøstyrelsens tilladelse, at såfremt tilladelsens vilkår vedr. opret-
holdelse af en sikkerhedszone på 500 meter omkring fortidsminder, der er beskyt-
tet af museumslovens § 29 g, stk. 2, overholdes, så vurderes projektet ikke at ville 
medføre en væsentlig negativ påvirkning af marine fortidsminder beskyttet af mu-
seumsloven, ikke vil blive beskadiget som følge af projektet. Kystdirektoratet – 
Kystzoneforvaltning har overført vilkåret og indsat vilkår nr. 12 i denne tilladelse.  

Miljøstyrelsen har stillet en række vilkår vedr. arbejdsområder og arbejdspladser. 
De ansøgte arbejdspladser fremgår af bilag 2. I forhold til færdsel i området stilles 
vilkår om skiltning af områder, hvor strandfodring foretages, så besøgende kan 
tage de nødvendige forholdsregler. I forbindelse med arbejdspladserne stilles vil-
kår om specifik placering og maksimal størrelse, samt reetablering efter endt ar-
bejde. Der er ligeledes fastsat vilkår om de maksimale mængder af brændstof og 
olieprodukter, der må opbevares. Opbevaring af olieprodukter skal ske efter Varde 
Kommunes anvisninger. Såfremt der sker spild af brændstof og olieprodukter, skal 
spildet opsamles og bortskaffes efter anvisning fra kommunen. Slutteligt er der 
fastsat vilkår om belysningsforhold på arbejdspladserne for at sikre, at projektet 
ikke medfører unødvendige gener for beboere og besøgende i lokalområdet. Kyst-
direktoratet – Kystzoneforvaltning har overført vilkårene og indsat vilkår nr. 6-9 i 
denne tilladelse. 

Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning finder, i lighed med Miljøstyrelsen, ikke 
anledning til at stille vilkår til projektet med hensyn til de rekreative interesser i og 
omkring projektområdet. I den forbindelse er det vægtet, at bygherre har oplyst, at 
der ikke vil ske fodring i turisthøjsæsonen fra medio juni til medio august på de 
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mest intensivt besøgte områder. Der er dog stillet vilkår nr. 6 om skiltning af områ-
der, hvor strandfodring foretages, så besøgende kan tage de nødvendige forholds-
regler for færdsel i området. 

 
Inkluderet lovgivning 

Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning har foretaget en vurdering af, hvorvidt en 
tilladelse efter kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1, til det ansøgte kystbeskyttelsespro-
jekt erstatter tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning jf. kystbeskyttelses- 
lovens § 3 a, stk. 1. Ved en afgørelse efter kystbeskyttelsesloven forudsættes det 
dog, at der skal ske inddragelse de hensyn, som de erstattede regler varetager. 

Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning har derfor foretaget en vurdering af de be-
stemmelser, som er relevante at forholde sig til i dette konkrete projekt. Under 
hvert afsnit vil det fremgå, hvis denne tilladelse erstatter en dispensation efter øv-
rig lovgivning. 

 

Klitfredede arealer 

Naturbeskyttelseslovens § 8 omhandler klitfredningslinjen, som er en restriktiv 
administrerede forbudsbestemmelse, hvis hovedformål er at sikre en generel fri-
holdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og 
anvendelse. Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfra, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 65 b, stk. 1. 

Der er fastsat nærmere regler om klitfredningen i klitfredningsbekendtgørelsen 
(BEK nr. 1061 af 21/08/2018). 

Det fremgår af klitfredningsbekendtgørelsens § 2, nr. 1, at forbuddet i naturbeskyt-
telseslovens § 8, stk. 1, og klitfredningsbekendtgørelsen § 1, stk. 1, ikke gælder for 
kystbeskyttelsesforanstaltninger, hvortil der er meddelt tilladelse efter lov om kyst- 
beskyttelse m.v.  

Den ansøgte strækning, hvor der skal strandfodres, er om fattet af klitfrednings-
linjen, Strandfodringen foregår på selve stranden, hvor entreprenørmaskiner for-
deler det sand, der bliver pumpet ind via rørledninger. De ansøgte arbejdspladser, 
som skal anvendes i forbindelse med strandfodringen, er placeret inden for 
strandbeskyttelseslinjen, på eksisterende parkeringspladser. 

Ved vurderingen af arbejdspladsernes placering har Kystdirektoratet – Kystzone- 
forvaltning lagt vægt på, at det er nødvendigt for arbejdets udførelse, at de er place- 
ret så tæt på stranden som muligt, og at pladserne vil blive reetableret, så de efter- 
følgende så vidt muligt vil fremstå i deres oprindelige tilstand. Det er endvidere til-
lagt vægt, at pladserne etableres på eksisterende parkeringspladser, hvor der i for-
vejen forventes en vis trafik af biler og mennesker. 

Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning har til sikring af ovenstående valgt at ind- 
sætte vilkår nr. 7. Af hensyn til det naturlige klitlandskab har Kystdirektoratet – 
Kystzoneforvaltning desuden valgt at indsætte vilkår nr. 4, hvorved færdsel i for-
bindelse med projektet er begrænset til eksisterende veje eller på stranden. 

Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning har, i forhold til reglerne om klitfredning 
samlet vurderet, at de samfundsmæssige interesser i kystbeskyttelsesprojektet ve-
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jer tungere end de hensyn, der skal varetages efter klitfredningsreglerne. Ved vur-
deringen er der blandt andet lagt vægt på, at projektet har en væsentlig samfunds-
mæssig interesse, hvorfor denne tilladelse kan erstatte en dispensation efter na-
turbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1, jf. § 8. 

 

Beskyttede naturtyper (§ 3) 

Det følger af naturbeskyttelseslovens § 3, at der under visse nærmere definerede 
tilfælde ikke må ske tilstandsændring af søer, heder, moser og lignende, strand-
enge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev. Forbuddet i § 3 
gælder dog ikke for kystbeskyttelsesforanstaltninger, hvortil der er meddelt tilla-
delse efter lov om kystbeskyttelse. Dette følger af § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse 
om beskyttede naturtyper (BEK nr. 1067 af 21. august 2018). 

Af miljøkonsekvensrapporten fremgår det, at den terrestriske natur, der befinder 
sig i umiddelbar nærhed af kystbeskyttelsesaktiviteterne, er lave klitter, der er ud-
peget som hede og overdrev. Bag klitrækken, på den østlige del af strækningen, fin-
des område, der er udpeget som strandeng. Naturtyperne kan blive påvirket af 
færdsel med maskinel i forbindelse med strandfodringen. Desuden kan naturty-
perne potentielt blive påvirket af kvælstofdeposition fra skibe og maskiner. 

Der har været foretaget kystbeskyttelse på strækningen i varierende former gennem 
mange årtier, og det nuværende klitlandskab er dermed et kulturlandskab på linje 
med afgræssede heder og enge, som også er langt mere ensformige, end de ville 
være, hvis de blev udsat for naturens frie kræfter. Urørt klitlandskab med naturlig 
dynamik er derfor en relativt sjælden og værdifuld naturtype. 

Kystbeskyttelsen på strækningen ved Blåvand har overordnet set medført en be-
skyttelse af kystnaturen på land, da det ikke anses for realistisk eller samfunds-
mæssigt forsvarligt, at der sker en naturlig udvikling, som på sigt vil nedbryde ky-
sten og flytte klitter og øvrig natur længere ind i land. 

Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning har i forhold til § 3 beskyttet natur samlet 
set vurderet, at de samfundsmæssige interesser i projektet vejer tungere end de 
hensyn, der skal varetages efter denne bestemmelse. Ved vurderingen er der blandt 
andet lagt vægt på, at projektet i størst muligt omfang tilgodeser klitlandskabet, der 
er udpeget som § 3 hede og § 3 overdrev. I den forbindelse er det vægtet, at der ude-
lukkende foretages fodring eller plantes hjelme, hvor det er afgørende nødvendigt. 
Det er videre vægtet, at færdsel alene sker på eksisterende veje eller på stranden, og 
at ophold i eller i nærheden af de udpegede arealer er kortvarigt, samt at deposition 
af kvælstof, som projektet medfører, er begrænset i det omfang, det er muligt. 

Til sikring af ovenstående har Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning valgt at ind- 
sætte vilkår nr. 4, der begrænser færdsel til eksisterende veje og stranden. 

Denne tilladelse erstatter en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 
jf. § 3, stk. 2. 

 

Fredede områder 

Det følger af naturbeskyttelseslovens § 51, stk. 1, at der til varetagelse af de formål, 
der er nævnt i § 1, kan miljøministeren ved bekendtgørelse gennemføre fredninger 
på statsejede arealer samt på søterritoriet og fiskeriterritoriet som fastlagt efter lov 
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om Danmarks Riges fiskeriterritorium. Af § 51, stk. 3, fremgår det, at regler udstedt 
efter stk. 1 ikke finder anvendelse på aktiviteter m.v., som er nødvendige for udnyt-
telsen af en tilladelse til kystbeskyttelsesforanstaltninger efter § 3 i lov om kystbe-
skyttelse m.v., i det omfang det fremgår af afgørelsen om tilladelse til kystbeskyt-
telse. 

Efter § 33, stk. 1 i jagt- og vildtforvaltningsloven fremgår det, at miljøministeren 
ved bekendtgørelse opretter vildtreservater på landjorden, i ferske vande og på fi-
skeriterritoriet for at beskytte og ophjælpe landets vildtbestande og sikre raste- og 
fødesøgningsområder for trækkende fugle. Af § 33, stk. 5, at reglerne for et vildtre-
servat ikke gælder for færdsel og ophold, som er nødvendig for udnyttelsen af en 
tilladelse til kystbeskyttelsesforanstaltninger efter lov om kystbeskyttelse m.v. 

Vadehavsbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 51, 
stk. 1, samt § 33, stk. 1, i jagt- og vildtforvaltningsloven. 

Vadehavsbekendtgørelsens formål er blandt andet at fremme en bæredygtig for-
valtning af Vadehavet, og at sikre opfyldelse af Danmarks internationale forpligtel-
ser. 

Det fremgår af bekendtgørelsens, at diverse foranstaltninger på søterritoriet kræ-
ver tilladelse. I § 11, stk. 1 er der blandt andet fastsat regler om at nogle arbejder på 
søterritoriet kræver tilladelse, hvilket meddeleles af miljøministeren/kommunerne 
efter forhandling med Skov og Naturstyrelsen (i dag Miljøstyrelsen). Det gælder 
blandt andet nye kystbeskyttelsesanlæg og udvidelse eller væsentlige forstærknin-
ger af bestående anlæg. 

Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning vurderer, at betingelserne for at kunne 
meddele tilladelse efter vadehavsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, er opfyldt. Idet en 
tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3 kan erstatte en tilladelse efter naturbe-
skyttelseslovens § 51, stk. 1, så længe det fremgår af kystbeskyttelsestilladelsen jf. 
naturbeskyttelseslovens § 51, stk. 3, erstatter denne tilladelse derfor dispensatio-
ner efter Vadehavsbekendtgørelsen. 

 

Baggrund for projektet 

Den 5,5 km lange strækning ved Blåvand fra Ishuset ved Blåvands Huk Fyr i vest 
til høfde 10a mod øst er en erosionskyst. Det betyder, at kysten naturligt vil rykke 
tilbage som følge af påvirkningen fra bølger og strøm, hvis ikke der foretages kyst-
beskyttelse. Den naturlige kysttilbagerykning er mellem ½-2 m/år, men en enkelt 
storm kan dog erodere væsentligt mere af kysten.  

Kystbeskyttelsen har siden 1990’erne betydet, at det i store træk har været muligt 
at standse tilbagerykningen af kysten på de steder, hvor der er risiko for huse og 
infrastruktur. Desuden har det været muligt at opretholde en høj sikkerhed mod 
gennembrud af klitter og diger, så de lavtliggende områder i baglandet ikke er ble-
vet oversvømmet.  

Opfyldelse af målsætningen for kystbeskyttelsen sker i dag ved anvendelse af 
strandfodring i kombination med eksisterende hård kystbeskyttelse. Nærværende 
projekt omfatter strandfodring, samt opbygning og styrkelse af klitterne i form af 
plantning af hjælme og udlægning af fyrretoppe. Den eksisterende hårde beskyt-
telse vedligeholdes i nødvendigt omfang som en del af den daglige drift, men ikke 
som en del af projektet.  
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Kystdirektoratet –Drift og Anlæg og Varde Kommune fastsætter målsætninger for 
kystens tilbagerykning og sikkerheden mod oversvømmelse gennem en fællesaf-
tale. Målsætningen er at standse tilbagerykningen af stranden og klitforkant fra 
Ishuset til høfde 10a, så kystprofilet fastholdes i aftaleperioden 2020-2024. Her-
ved forøges sikkerheden signifikant mod skade på huse og infrastruktur som følge 
af erosion i forhold til, hvis der ikke udføres kystbeskyttelse.  

Tidligere fællesaftaler har ikke været tilstrækkeligt omfattende, hvilket har med-
ført et efterslæb i forhold til den naturlige erosion, som har betydet, at kysten 
nogle steder er rykket tilbage, og kystprofilet er svækket. Med den nye fællesaftale 
vil efterslæbet i den kommende periode blive kompenseret i et betydeligt omfang.  

Den planlagte kystbeskyttelse har derfor bl.a. til formål at opnå målsætningen for 
perioden 2020-24 for kystens maksimalt tilladelige tilbagerykning på de enkelte 
delstrækninger. Målsætningerne for de enkelte strækninger er dels resultatet af en 
afvejning af behovet for kystbeskyttelse og dels en prioritering med udgangspunkt 
i en økonomisk ramme.  

 
Projektbeskrivelse 

Der er ansøgt om mulighed for kystbeskyttelse på en 5,5 km lang strækning ved 
Blåvand i en 5-årig periode. 

Bilag 1 viser den samlede strækning. 

Den ansøgte kystbeskyttelse på strækningen omfatter strandfodring, plantning af 
hjælme, opsætning af faskiner foran klitterne og udlægning af fyrretoppe.  

Strandfodring gennemføres på stranden ved hjælp af tilførsel af sand via enten 
bundliggende- eller flyderørledning fra skibe, hvor sandet placeres fra strandkanten 
og op til forsiden af klitten. Herved øges højden på stranden, og bredden af stranden 
øges ud i havet. Kystbeskyttelsen kan medføre, at stranden bliver ca. 100 meter bred 
i områder med intensiv strandfodring.  

Der planlægges fodret én gang i perioden med en samlet mængde på i alt 526.000 
m3, som kan fordeles ud på kyststrækningen med en maksimal strandfodringsin-
tensitet på op til 325 m3/m, hvilket svarer til en strækning på ca. 1.600 meter et 
vilkårligt sted på strækningen. Der kan også fodres med en lavere intensitet over en 
længere strækning.  

Sand til strandfodring hentes fra fælles indvindingsområder. Fordeling af indvin-
dingslokaliteter er begrænset af de gældende indvindings- og nyttiggørelsestilladel-
ser, der ikke er en del af nærværende tilladelse.  

I forbindelse med udførelsen af projektet skal der etableres to midlertidige arbejds- 
pladser på strækningen. Der er tre mulige placeringer af arbejdspladserne – enten 
den offentlige parkeringsplads ved Ishuset eller på parkeringspladserne ved høfde 
4 eller 7. Placeringerne af arbejdspladserne kan ses på bilag 2. Arbejdspladserne 
placeres på eksisterende parkeringspladser og skal typisk rumme en mandskabs-
vogn, kontorfaciliteter, redskabscontainer, brændstoftanke, affaldscontainer og de-
pot til udstyr. Arbejdspladserne vil ikke overstige 1.000 m2. Der skal desuden, hvis 
det er muligt, være tilkoblingsmulighed til spildevand, vand og el. Der vil udeluk-
kende være belysning i form af lys fra skurvogne eller fra kørende materiel, men 
ikke i form af arbejdslamper som ved egentlige byggepladser. Lyset vil derfor kun 
kunne ses ved aktivitet og i nær afstand af pladserne. Efter arbejdet er afsluttet vil 
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områderne blive reetableret, så de efterfølgende, så vidt muligt fremstår, i deres 
oprindelige tilstand. Arbejdspladserne vil være i brug i op til 3 måneder ad gangen. 

For yderligere beskrivelser af projektet henvises til kapitel 3 i miljøkonsekvensrap- 
porten. 

 
Miljøkonsekvensvurdering 

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10 k) om kystanlæg til 
modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre 
kystlinjerne, som f.eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger, dæmninger, 
moler, bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet bortset fra 
vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg.  

Det følger af miljøvurderingslovens § 15, stk. 1, nr. 3, at for projekter omfattet af 
lovens bilag 2, og hvor bygherre har anmodet om at der skal udarbejdes en miljø-
konsekvensvurdering, at disse projekter ikke må påbegyndes, før myndigheden 
skriftligt har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet efter en miljøkonse-
kvensvurdering af projektets indvirkning på miljøet er foretaget.  

Idet der også skal foretages væsentlighedsvurdering efter habitatdirektivet, så er 
der krav om, at der skal ske en samordning af vurderingerne, jf. miljøvurderingsbe-
kendtgørelsens § 6, stk. 1. Der er derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for 
projektet, der indeholder væsentlighedsvurderinger for de berørte Natura 2000 
områder.  

Det er Miljøstyrelsen, der er kompetent VVM-myndighed, idet projektet foregår på 
land. Miljøstyrelsen skal derfor træffe afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25. 

Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning har ved denne afgørelse anvendt Miljøsty-
relsens § 25 tilladelse, jf. § 7, stk. 1, 3. pkt. i miljøvurderingsbekendtgørelsen. 

 
Sagsgennemgang 

Kystdirektoratet varetager både en bygherre- og en myndighedsrolle. Bygherre er 
afdelingen ”Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og Anlæg”, mens myndighe-
den er afdelingen ”Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning”. Der er derfor sikret en 
funktionel opdeling. 

Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning har sendt ansøgningen i høring efter hos 
Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrel-
sen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Moesgaard Museum, 
Varde Kommune, Fredningsnævnet – Sydjylland nordlig del samt sendt til oriente-
ring til Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Frilufts-
rådet, Fritidshusejernes Landsforening, EjendomDanmark, Geodatastyrelsen og 
WWF. Der er desuden foretaget naboorientering.  

Sideløbende med Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning høring efter kystbeskyttel-
sesloven har Miljøstyrelsen sendt miljøkonsekvensrapporten samt udkast til § 25 
tilladelse i høring. 

Alle indkomne høringssvar er fremsendt til orientering til bygherre. Det overord-
nede indhold af høringssvarene er samlet i et høringsnotat, der også indeholder de 
høringssvar, som Miljøstyrelsen har modtaget i 2. offentlighedsfase. Notatet inde-
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holder desuden bygherres og Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltnings og Miljøsty-
relsens bemærkninger til høringssvarene. Høringsnotatet er dags dato offentlig-
gjort, sammen med tilladelsen, på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk, 
under menupunktet ”Offentliggørelser”. 

Det er Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltnings vurdering, at der ikke er indkom-
met bemærkninger i høringsperioden, der medfører, at der ikke kan opnås tilla-
delse til det ansøgte projekt. 

 

Lovgrundlag 

Kystbeskyttelsesforanstaltninger, herunder strandfodring, plantning af hjælme 
mv. kræver tilladelse fra Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning, jf. § 3, stk. 1, jf. § 
3, stk. 5 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020). 

Miljøstyrelsen har dags dato truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25 
(LBK nr. 973 af 25/06/2020 med senere ændringer) for projektet. Kystdirektora-
tet – Kystzoneforvaltning har ved denne afgørelse anvendt Miljøstyrelsens VVM-
tilladelse, jf. § 7, stk. 1, 3. pkt. i miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 913 af 
30/08/2019). 

Det fremgår det af § 3 a, stk. 1, i kystbeskyttelsesloven, at en tilladelse efter lovens 
§ 3 erstatter en række andre tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning. I 
denne afgørelse drejer det sig om følgende regler: 

• Dispensation fra klitfredningen i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65 b, 
stk. 1, jf. § 8 (LBK nr. 1057 af 30/06/2020), samt klitfredningsbekendtgø-
relsens § 1 jf. § 4 (BEK nr. 1061 af 21/08/2018) 

• Beskyttede naturtyper jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 jf. § 3, stk. 2 

• Fredning jf. naturbeskyttelseslovens § 51, stk. 3, jf. § 51, stk. 1, samt § 33, 
stk. 5, jf. § 33, stk. 1 i jagt- og vildtforvaltningsloven (LBK nr. 265 af 
21/03/2019) 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. For afgørelsen 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 orga-
nisationer i gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med beta-
lingskort i Klageportalen. 
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• 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 arealan-
vendelsen, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man øn-
sker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet an-
modning til Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltning. Kystdirektoratet – Kystzone-
forvaltning videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 18 b i 
kystbeskyttelsesloven. 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 
over afgørelsen, kan tilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet.  

 
 

Med venlig hilsen 
 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 
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Kopi til: Rambøll, Fredningsnævnet for Sydjylland – nordlig del, Søfartsstyrelsen, 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristy-
relsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Moesgaard Museum, Varde Kom-
mune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Frilufts-
rådet, Fritidshusejernes Landsforening, EjendomDanmark, Geodatastyrelsen, 
WWF, samt naboer. 

 
 

Kystdirektoratet – Kystzoneforvaltnings afgørelse offentliggøres på 
Kystdirektoratets hjemmeside. 
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Bilag 1 

Strækningen ved Blåvand med angivelse af delområder. 
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Bilag 2 

Placeringerne af de midlertidige arbejdspladser. 
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