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Grundejerforeningen Gyldenbjerg  

Egekrattet 32   

2630 Taastrup 

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/05145-1 

Ref. Johanne Raakjær Nielsen 

26-02-2021 

 

 

Afslag til etablering af tre erstatningsvandhuller inden for 

strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

I har den 19. december 2019 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 

15 til etablering af tre erstatningsvandhuller inden for strandbeskyttelseslinjen på 

ejendommen matr. nr. 11by Dannemare By, Danemare, i Lolland Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til 

det ansøgte.  

 

I kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1. 

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

I kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Grundejerforeningen Gyldenbjerg har søgt om dispensation til at etablere tre 

vandhuller inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 11by Dannemare By, 

Danemare. Vandhullerne ønskes placeret inden for den oprindelige 100-meter 

strandbeskyttelseslinje. 

 

Området er omfattet af Lokalplan 360-92 (Sommerhusområdet Dannemare 

Strand) fra 2017, der erstattede Lokalplan Nr. 4 (Dannemare Strand) fra 1979, og 

er udlagt som sommerhusområde. Derudover er arealet, hvor de nye vandhuller 

ønskes etableret, registreret som §3 beskyttet strandeng i henhold til 

naturbeskyttelsesloven. For strandenge, der den 1. juli 1992 var beliggende i 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse. 

http://www.kyst.dk/
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sommerhusområde gælder beskyttelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 

3 kun for tilstandsændringer til landbrugsformål. 

 

 
Fig. 1. Ortofoto 2020. Det orange skraverede område markerer det 

strandbeskyttede areal. De sorte streger markerer de vejledende matrikelskel. 

Den brune streg markerer den tidligere 100-meter strandbeskyttelseslinje.  

 

Nord for matr. nr. 11by Dannemare By, Danemare (uden for 

strandbeskyttelseslinjen) har grundejerforeningen et ønske om byggemodning, 

men på denne strandfælled på Dannemare Strand findes to § 3-beskyttede 

vandhuller (fig. 2). De to vandhuller er beliggende på et areal, hvorpå 

grundejerforeningen ønsker at anlægge vej eller have.  

 

Grundejerforeningen har derfor – og i dialog med Lolland Kommune - udarbejdet 

et løsningsforslag, der tager hensyn til naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelse 

af vandhullerne og habitatdirektivet om beskyttelse af Bilag IV-arternes yngle- og 

rastesteder.  

 

Vandhuller og areal blev besigtiget af grundejerforeningens konsulent d. 24. april 

2019, hvor der bl.a. blev konstateret yngleforekomst af bilag IV-arten Springfrø i 

begge vandhuller. 

 

Ansøger oplyser at projektet i praksis indebærer fjernelse af de to eksisterende 

vandhuller og etablering af tre nye vandhuller inden for en afstand af 75-150 meter 

fra de nuværende vandhullers placering (fig. 3). Formålet er at skabe tre nye § 3-

beskyttede vandhuller, der har samme økologiske funktion som de oprindelige 

vandhuller, og som kan udgøre levesteder af mindst samme kvalitet og 

funktionalitet for Bilag IV-arter. Vandhullerne placeres på de arealer, der i 

lokalplanen for området ("Lokalplan 360-92 og Kommuneplantillæg 53. 

Sommerhusområdet Dannemare Strand") er udlagt til fælles rekreativt område.  

http://www.kyst.dk/
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Ansøger oplyser at der alternativt kunne vælges en løsning, hvor udstykningen 

blev forsøgt tilpasset, så vandhullerne forblev på deres nuværende position. Dette 

vurderes ikke at være biologisk optimalt, da ynglevandhullerne ville blive 

omkranset af bebyggelser, haver og befæstede arealer.   

 

Ansøger påpeger at der ved placeringen er taget hensyn til lokalplanens 

arealanvendelse samt, hvad der er biologisk mest optimalt. De har vurderet, at 

vandhullerne vil opnå den samlede største værdi, hvis de placeres relativt spredt 

og gerne i nærheden af buske, hegn og sommerhushaver. Sidstnævnte vil med stor 

sandsynlighed udgøre en væsentlig og værdifuld del af raste- og 

fourageringsområdet for flere arter.  

 

Projektet i praksis 

Periode:  

Nye vandhuller anlægges i sensommeren/efteråret i år 2020.  

Omkring eksisterende vandhuller opsættes paddehegn i år 2021 allerede fra 1. 

marts og indtil 1. oktober. Dette skal hindre padderne i at vandre til de vandhuller, 

som skal sløjfes.  

 

Anlæg af nye vandhuller: 

Der skal anlægges 3 nye vandhuller med "organisk" udformning, dvs. ikke 

cirkelrunde, elliptiske eller lignende.  

 

Vandhullerne skal udgraves med gravemaskine (ikke rendegraver) af erfaren 

vandhulsgraver. Vandhullerne etableres efter følgende retningslinjer:  

 

 hvert vandhul må maksimalt være ca. 200 m2, således at de ikke i for høj 

grad tiltrækker vandfugle.  

 vandhullerne udformes med anlæg mindst 1:5 eller fladere og maksimal 

dybde 80-90 cm 

 

 opgravet materiale kan køres i midlertidigt depot udenfor § 3-beskyttet 

natur (med formål at bruge til sløjfning af eksisterende vandhuller) eller 

udspredes på strandfælled i et maksimalt 20 cm tykt lag uden for 

strandbeskyttelseslinje og § 3-beskyttet natur 

 

Fremadrettet drift af vandhullerne og omgivende arealer: 

Det § 3-beskyttede areal, som de tre nye vandhuller er beliggende på, vil 

fremadrettet blive drevet ved et sent årligt slæt (i september) eller ved afgræsning.  

 

Såfremt den kontinuerlige drift af arealet ikke er tilstrækkelig til at hindre at 

bredarealerne af de nye vandhuller gror til i Strand-Kogleaks, Tagrør eller 

lignende, vil vegetationen årligt blive slået med buskrydder i april.  

 

Sløjfning af eksisterende vandhuller: 

Eksisterende vandhuller sløjfes, når etablerede vandhuller er ca. 1 år gamle eller 

mere. Sløjfning sker ved simpel opfyld med godkendt materiale, eksempelvis 

opgravet materiale fra udgravningen af vandhuller.  

http://www.kyst.dk/
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Ansøgers forventninger til projektet: 

Ifølge ansøger forventes at vandhullerne allerede det første forår vil tiltrække 

padderne. Dels foretrækker flere arter (Skrubtudse, Strandtudse og Grønbroget 

tudse) at vandhullerne fremstår "nøgne", dvs. med så lidt bredvegetation som 

muligt, dels vil paddehegnet omkring de eksisterende vandhuller hindre, at 

padderne vandrer i disse, og padderne vil blive "tvunget" til at yngle eller forsøge 

at yngle i de nyetablerede vandhuller allerede de første forår. 

 

Overvågning:  

Det anbefales ansøger, at forekomsten af padder og deres ynglesucces overvåges de 

første 5 år. Dette gøres for dels at sikre, at vandhullerne tjener deres funktion, dels 

for at vurdere, om de holder vand tilstrækkeligt længe til at sikre forvandling af 

paddelarverne og dermed udgør sikre ynglebiotoper, hvor reproduktion er mulig.   

 

 
Fig. 2. Kort fra ansøgningsmaterialet, der viser de eksisterende to §3-beskyttede 

vandhuller i det område som ønskes byggemodnet. 

 

 
Fig. 3. Kort fra ansøgningsmaterialet, der viser nuværende placering af §3-

vandhuller (lilla) og placering af de tre ønskede erstatningsvandhuller 

(mørkeblå). 

http://www.kyst.dk/
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Grundejerforeningens kommentar på varsel af afslag: 

D. 4. august 2020 varslede Kystdirektoratet afslag på ansøgningen.  

Grundejerforeningen kom efterfølgende med uddybende kommentarer. 

 

Grundejerforeningen forklaring om baggrund for ansøgningen: 

Sommerhusudstykningen blev oprindeligt foretaget i 80’erne, men gik 

efterfølgende konkurs, uden at der var blevet dannet en grundejerforening, 

som lokalplanen ellers foreskriver. Efterhånden er alle 33 grunde blevet solgt 

til en skare af private lodsejere og firmaer. Det er gennem tiden blevet forsøgt 

at få dannet en grundejerforening og få området byggemodet uden held. I 

forbindelse med seneste lokalplan er det endelig lykkedes en gruppe af private 

grundejere at få dannet en grundejerforening. Bestyrelsen har siden arbejdet 

på at få udstykningen byggemodnet. Da området i sin tid blev udstykket, var 

omtalte søer ikke omfattet af § 3 beskyttelse, da det kun gjaldt områder over 

500 m2. Ved ændringen til 100 m2 i 1992, blev de med ét til beskyttede § 3 

områder, og med deres placering delvist over hvor vejen skal anlægges, kan 

området ikke byggemodnes. 

 

Indtil den seneste lokalplan blev vedtaget, havde ingen af grundejerne 

kendskab til, at der var forhindringer for at området kunne byggemodnes. 

Først i forbindelse med vedtagelse af den seneste lokalplan bliver søerne 

tjekket af Lolland kommune for at se, om de var § 3 beskyttede i henhold til 

naturbeskyttelsesloven fra 1992. Altså over 20 år efter loven var trådt i kraft, 

registreres de to eksisterende vandhuller som § 3 områder. Alle ejere har 

dermed været i forvisning om, at det var muligt at bygge et sommerhus på de 

matrikler, som er blevet handlet frem til vedtagelsen af den seneste lokalplan i 

2017. 

 

Registreringen af § 3 områderne har dermed sat en øjeblikkelig stopper for 

nuværende planer om byggemodning og udvikling af området. Vi vil derfor 

gøre rede for, hvorfor vores projekt med flytning af søerne er den bedste 

løsning for både lokalområdet, grundejerne og biodiversiteten. Vi appelerer 

til, at Kystdirektoratet vil være lydhøre over for vores argumenter. 

 

Derudover tilføjer Grundejerforeningen: 

 Grundejerforeningen påpeger at området foran udstykningen inden for 

strandbeskyttelseslinjen er lokalplanlagt og udlagt til både offentlig formål 

som parkeringspladser, offentlige toiletter og mindre dagligvarebutikker, 

men også fælles rekreativt område. Grundejerforeningen vurderer, at ved 

at placere 3 mindre §3 vandhuller på den ansøgte placering, i stedet for 2 

vandhuller midt i et sommerhusområde, sikres ynglesteder for områdets 

truede padder og dermed biodiversitet. Det, mener de, i høj grad er 

naturforbedrende funktion. 

 

 Grundejerforeningen oplyser, at for 150 år siden lå der mange flere søer og 

vandhuller tæt på kysten, end der gør i dag, hvor langt de fleste er drænet 

bort eller fyldt op. Derfor er der heller ikke ret mange søer tilbage i forhold 

til, hvad der engang har været. Kim Nymand Hansen fra Lolland 

http://www.kyst.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 6 

 

Kommune har suppleret med et ældre kort fra Videnskabernes Selskab ca. 

1776, som er fra før, man for alvor begyndte at opdyrke jorden, inddæmme 

arealer og tørlægge vådområder (fig. 4 i bilag 4). På det kort kan man 

tydeligt se det gamle fjordområde og de tilknyttede vådområder. Der hvor 

man i dag vil lave sommerhusområde, syd for Dannemare, var der for flere 

hundrede år siden et større vådområde, hvor man må formode, der har 

været stor naturlig dynamik, og vandstanden har været meget varierende. 

I vinterhalvåret har store arealer været oversvømmet, og så har vandet 

trukket sig e tilbage/fordampet i løbet af sommerhalvåret, og efterladt et 

landskab med en masse småsøer, vandhuller og vandpytter og derved 

skabt en enorm biodiversitet i området. 

 

 Grundejerforeningen henviser endvidere til Lolland kommunes afgørelse i 

forhold til en lempeligere praksis i sommerhusområder, som er udlagt på 

et tidspunkt, hvor størrelseskravet til et beskyttet vandhul var større, end 

det er blevet med den nuværende lovgivning. Grundejerforeningen 

vurderer at man kunne argumentere for, at når man i dette tilfælde i 

naturbeskyttelsesloven, skal have en mere lempelig dispensationspraksis, 

kunne det samme være tilfældet i forhold til strandbeskyttelseslinjen. 

 

 Grundejerforeningen påpeger, at der ikke bare kan laves en ny udstykning, 

som seneste lokalplan giver mulighed for. Der er 33 grunde, som er fordelt 

på flere forskellige lodsejere, og de vurderer at man ikke kan forlange at 

den enkelte grundejer kan opgive netop deres grundstykke. Bestyrelsen 

har forespurgt nogle af medlemmerne i foreningen om deres holdning til 

en helt ny udstykning, og vurderer ud fra tilbagemeldingerne, at det vil 

være en umulig opgave at nå til enighed blandt grundejerne om at lave en 

ny udstykning. Ligeledes skriver ansøger, at der i lokalplanen står at 

”ingen grunde i den nye udstykningsplan må være mindre end 1000 m2 

eller større end 1500 m2.” Da kun få grunde i udstykning er over 1000 m2, 

ser de det som umuligt at udstykke 33 grunde med en størrelse på mindst 

1000 m2, uden at nogen skal miste en grund. Ligeledes understreges at 

andre risikere at få en dårligere placering end oprindelig købt. 

 

 Grundejerforeningen vurderer, at vandhullerne ikke kan flyttes inden for 

udstykningen, idet der skal laves et større beskyttet område, når man 

flytter §3-natur. Hvis dette skal ske vil en eller flere grundejere skulle 

afgive sin ejendom.  

 

 Grundejerforeningen vurderer, at det er en dårlig løsning af lade 

vandhullerne blive, hvor de er. De vurderer, at der ikke er andre 

alternativer end at flytte søerne ud i strandbeskyttelseslinjen. Hvis ikke 

dette kan lade sige gøre, må de flytte på skelpæle for at sikre 

tilkørselsforhold til alle grunde. § 3 vandhullerne kommer i så fald til at 

være omkranset bebygget område, hvor de delvist kommer til at ligge i 

sommerhushaver, hvor padder forstyrres og skal krydse grusveje mv. for 

at kunne yngle. Ligeledes er grundejerforeningen bange for, at området 

springer i skov og vokser ud af § 3 beskyttelse, hvis søerne ikke passes, 

fordi de ligger delvist placeret på private grunde. De finder at det kan blive 

http://www.kyst.dk/
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en rigtig dårlig løsning for områdets biodiversitet. Desuden skal flere 

grundejere give tilladelser til at flytte skelpæle og tilkørselsforhold til flere 

grunde skal ændres, hvilket de vurderer vil blive nærmest umuligt.  

 

 Grundejerforeningen Gyldenbjerg har til udarbejdelse af projektforslaget 

købt konsulenthjælp af biolog Eigil Plöger. Eigil Plöger har tidligere 

besigtiget områderne for Lolland kommune. Foreningen tilføjer, at han 

har stor erfaring med netop at flytte vandhuller og naturforbedring. Dette 

projekt har dannet grundlag for Lolland kommunes dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven. Eigil Plöger vil yde grundejerforeningen 

konsulenthjælp, når de nye vandhuller anlægges, samt efterfølgende 

tjekke, om de fungerer som ynglesteder for truede padder. 

 

 Til sidst påpeger grundejerforeningen at hvis ikke det lykkes at 

byggemodne området, bliver grundejernes sommerhusgrunde værdiløse 

og usælgelige.  

 

Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen 

vurderer Kystdirektoratet, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller 

dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV. Læs evt. mere herom i bilag 1. 

 

Natura 2000 

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 251, Femern Bælt) ligger ca. 4,5 km mod 

vest. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 260. 

 

Derudover ligger Natura 2000-område nr. 179 (Nakskov Fjord og Inderfjord) ca. 

10 km mod nordvest. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 158 og 

fuglebeskyttelsesområde nr. 88. I fuglebeskyttelsesområdet indgår Ramsarområde 

nr. 23. 

 

Udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne ses i bilag 3. 

 

Idet der meddeles afslag på ansøgningen har Kystdirektoratet ikke foretaget en 

nærmere vurdering af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre 

planer og projekter vil kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt. 

 

Bilag IV-arter 

I en NOVANA-overvågning i 2008 er der registreret stor vandsalamander og 

spidssnudet frø, og som oplyst i ansøgningen er der ved en besigtigelse konstateret 

springfrø i begge vandhuller.  

 

Kystdirektoratet har i den konkrete sag, hvor der meddeles afslag, ikke foretaget 

en vurdering af, om det ansøgte kan medføre beskadigelse/ødelæggelse af 

plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 

habitatdirektivets bilag IV.  
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Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

I hovedreglen dispenseres der ikke til etablering af søer eller vandhuller inden for 

strandbeskyttelseslinjen, medmindre det har grundlag i en mere omfattende plan 

for naturforbedring til fremme af udryddelsestruede eller sjældne arter i det 

pågældende område. 

 

Det følger endvidere af Miljø- og Fødevareklagenævnet praksis, at der efter 

konkret vurdering kan meddeles dispensation til etablering af mindre vandhuller 

inden for strandbeskyttelseslinjen på arealer, hvor der tidligere naturligt har været 

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

 

Kystdirektoratet vurderer, at der i nærværende sag ikke foreligger en mere 

omfattende plan for naturforbedring til fremme af udryddelsestruede eller sjældne 

arter i området. 

 

Kystdirektoratet har gennemgået gamle høje- og lave målebordblade (fra 

henholdsvis perioderne 1842-1899 og 1928-1940), samt luftfotos fra periode 1954 

og frem til 2020. Af luftfoto fra 1954 samt høje og lave målebordsblade er der tegn 

på et mindre vandhul på under 100 m2 på matriklen (Bilag 4 – fig. 5 og 6). 

Kystdirektoratet har dog vurderet, at der ikke har været naturlige vandhuller på de 

tre specifikke lokaliteter inden for de seneste ca. 150 år ifølge historiske 

baggrundskort. Kystdirektoratet bemærker, at det ikke kan føre til et andet 

resultat, at arealet engang var en del af et større vådområde/fjordområde, da 

ansøgningen omhandler tre mindre vandhuller og ikke et større 

naturgenopretningsprojekt, genskabelse af naturlig hydrologi eller lignende. 

Derudover lægger Kystdirektoratet vægt på at området i forvejen er registeret som 

strandeng og området udgør derfor allerede levested for plante- og dyrelivet 

tilknyttet denne naturtype. 

 

Kystdirektoratet finder ikke, at den naturforbedrende funktion af de tre nye 

vandhuller er klar, da begrundelsen for at etablere de nye vandhuller er, at 

eksisterende vandhuller, der bl.a. er levested for bilag IV-arter, nedlægges af 

hensyn til realisering af byggeprojekter. Kystdirektoratet finder, at det ansøgte 

primært har til formål at løse et problem, der er opstået i forbindelse med det 

pågældende byggeprojekt uden for strandbeskyttelseslinjen, og at dette forhold 

ikke kan tillægges afgørende vægt i den konkrete behandling af sagen efter 

bestemmelserne om strandbeskyttelse. Det af ansøger anførte forhold, at 

grundejernene kan risikere værditab på sommerhusgrundene, hvis ikke der 

dispenseres til de tre vandhuller, vurderer Kystdirektoratet i nærværende sag ikke 

kan ikke føre til et andet resultat, da naturbeskyttelsesloven ikke har til formål at 

varetage privatøkonomiske hensyn. 

 

At området er lokalplanlagt med muligheder for forskellige faciliteter og udlagt til 

sommerhusområde ændrer ikke Kystdirektoratet vurdering, da arealet allerede var 

omfattet af strandbeskyttelseslinjen før lokalplanen trådte i kraft. Realisering af 

faciliteterne, der er beskrevet i lokalplanen på arealet omfattet af 
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strandbeskyttelse, vil derfor kræve forudgående dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen. I den forbindelse bemærkes det i øvrigt, at 

Kystdirektoratet ikke kan anvende den samme lempeligere dispensationspraksis, 

som Lolland Kommune anvender i deres §3-dispensation til at nedlægge de to §3-

vandhuller idet der er tale om to forskellige bestemmelser i 

naturbeskyttelsesloven.  

 

Det er indgået i vurdering at vandhullerne vil fremtræde synligt i landskabet, og 

derfor have en væsentlig påvirkning af kystlandskabet. Det er også indgået i 

Kystdirektoratets vurdering, at en dispensation må antages at kunne skabe 

præcedens og derved give andre lodsejere en berettiget forventning om at kunne 

opnå dispensation i lignende tilfælde. 

 

Kystdirektoratet har ikke med denne afgørelse foretaget en vurdering af, om det 

ansøgte kan påvirke Natura 2000-området væsentligt eller medføre 

beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 

dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Kystdirektoratet meddeler efter en samlet vurdering og på ovenstående baggrund 

afslag til etablering af tre vandhuller.  

 

Med venlig hilsen 

 
 

Johanne Raakjær Nielsen 

+ 45 20 86 07 38  

jorni@kyst.dk 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne 

Bilag 4: Kort og luftfotos fra Dannemare Strand 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Lolland Kommune, lolland@lolland.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Lolland, lolland@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Storstrøm storstroem@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Lolland, lolland@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 
Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk.  

http://www.kyst.dk/
mailto:lolland@lolland.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:lolland@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:storstroem@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:lolland@dof.dk
mailto:oestkredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
http://www.kyst.dk/
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Bilag 1: Lovgrundlag  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens2 § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 

og strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelse 

er at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed 

varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. 

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. Der må heller ikke etableres hegn, placeres 

campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering 

eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne 

fremgår af lovens §§ 15a og 15b. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at 

dispensere til visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 

65b.  

 

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, 

administreres bestemmelserne om strandbeskyttelse meget restriktivt. Der 

dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 

fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen. 

 

Lovgivning om international naturbeskyttelse 

Ifølge habitatbekendtgørelsen3 skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en 

væsentlighedsvurdering). Direktoratet vurderer i den forbindelse, om det ansøgte 

kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er 

udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et 

Natura 2000-område væsentligt, 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. 

 

Kystdirektoratet er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en 

række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil 

sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder 

eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvis det 

ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende 

dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter.  

                                                             
2 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse. 
3 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

http://www.kyst.dk/
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Bilag 2: Klagevejledning 

 

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 

offentliggjort på vores hjemmeside, regnes fristen dog altid fra offentliggørelsen. 

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 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 

sådanne interesser. 

 

Der klages via Klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk, eller 

alternativt på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges ind 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. Betaling foregår via 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. 

 

  

http://www.kyst.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 251, Femern 

Bælt og nr. 179, Nakskov Fjord og Inderfjord 

 

De gældende udpegningsgrundlag for de danske habitat- og 

fuglebeskyttelsesområder fremgår af Natura 2000-planerne for 2016-21. 

Udpegningsgrundlagene er dog under opdatering, og forslag til justerede 

udpegningsgrundlag er offentliggjort i en basisanalyse for hvert Natura 2000-

område i juni 2020. 

 

Myndighederne skal både varetage hensynet til arter og naturtyper, der fremgår af 

de gældende udpegningsgrundlag, og til eventuelle nye arter og naturtyper, der 

fremgår af forslaget, selv om forslaget endnu ikke er endeligt besluttet og meddelt 

Europa-Kommissionen.  

 

Udpegningsgrundlagene, der er relevante for den konkrete afgørelse, er indsat 

herunder. 

 

 

 
Gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 251 (fra Natura 

2000-planen 2016-21) 

 

 
Forslag til nyt udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 251 (fra 

basisanalysen, juni 2020) 

 

 

http://www.kyst.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027
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Gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 179 (fra Natura 

2000-planen 2016-21) 

 

 

 
Forslag til nyt udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 179 (fra 

basisanalysen, juni 2020) 
  

http://www.kyst.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027
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Bilag 4 – Kort og luftfotos fra Dannemare Strand 

 

 
Fig. 4.: Historiske kort fra Videnskabernes Selskab udgivet 1776. Modtaget fra 

Lolland Kommune. (Kortene findes på https://hkpn.gst.dk/).  

 

 
Fig. 5. Lave målebordsblade – 1928-1940 (venstre) og høje målebordsblade – 

1842-1899 (højre). De røde streger markerer de vejledende (nuværende) 

matrikelskel. 

 

 

http://www.kyst.dk/
https://hkpn.gst.dk/
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Fig. 6. Ortofoto 1954. De sorte streger markerer de vejledende (nuværende) 

matrikelskel. 

 

 

http://www.kyst.dk/

