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Esbjerg Kommune  
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6700 Esbjerg 

 

Att.: Mette Kirkebjerg Due 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/07250-5 

Ref. Johanne Raakjær Nielsen 

10-03-2021 

 

Dispensation til fase 2 af Natura 2000-hydrologiprojekt på Mandø 

inden for strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

Esbjerg Kommune og Den Danske Naturfond har den 22. februar 2021 søgt om 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til fase 2 af Natura 2000-

hydrologiprojekt på Mandø (etablering af tærskler, uddybning af grøfter og 

regulerings af brinkanlæg) inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene 

matr. nr. 22o, 21o, 39h og 34f Mandø By, Mandø, 6760 Ribe, i Esbjerg Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 

15, til det ansøgte.  

 

Dispensationen forudsætter, at Den Danske Naturfond opkøber de privatejede 

matrikler eller der laves aftaler omkring gennemførsel af projektet med de berørte 

private lodsejere. 

 

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om 

jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.  

 

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

meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

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

 

Vilkår for dispensationen 

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

 

 Anlægsarbejdet må ikke udføres på et tidspunkt, eller på en sådan måde, 

at arter på udpegningsgrundlaget og bilag IV-arter forstyrres i 

ynglesæsonen.  

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

http://www.kyst.dk/
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 At projektet udføres i henhold til de tegninger og kortbilag, der er lagt til 

grund for afgørelsen. 

 

 Eventuel overskudsjord fra gravearbejder/udgravning skal køres bort til 

en placering uden for de strandbeskyttede arealer.  

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

I må ikke udnytte dispensationen før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 

over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er 

færdigbehandlet. I vil få direkte besked fra Kystdirektoratet med oplysninger om, 

hvordan I skal forholde jer, hvis der bliver klaget over afgørelsen. 

 

I kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Esbjerg Kommune/Den Danske Naturfond har søgt om dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen til etablering af fem tærskler, samt uddybning af to 

grøfter og regulering ad brinkanlæggene på matr. nr. 22o, 21o, 39h 34f Mandø By, 

Mandø (fig. 1 og 2). Projektet er en del af et større hydrologi projekt, der skal skabe 

naturligt hydrologi på store dele af Mandø. Kystdirektoratet meddelte d. 4. juni 

2019 dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og klitfredningen til første fase af 

projektet (j.nr. 19/01327). 

 

Naturgenopretningsprojektet er resultatet af et partnerskab mellem Den Danske 

Naturfond, Nationalpark Vadehavet og Esbjerg Kommune. Formålet er at realisere 

Natura 2000-planlægningen for området ved at skabe gode levesteder for 

ynglende engfugle ved at området genskabes som lavbundsareal med stående vand 

i grøfter og lavninger. De har af Landbrugsstyrelsen fået mulighed for at udvide 

det eksisterende projektområde med yderligere arealer. 

Anlægsdelene i projektets fase 2 har stor lighed med de tiltag, der er givet 

dispensation til i fase 1 og omfatter ændring af brinkanlæg og uddybning af grøfter 

og etablering af tærskler i grøfter med jord afgravet i forbindelse med projektet. 

 

Ifølge Esbjerg Kommune omfatter projektarealerne inden for 

strandbeskyttelseslinjen matr.nr. 22o og 34f, der er ejet eller under opkøb af Den 

Danske Naturfond og matr.nr. 21o og 39h, der er ejet af en privat lodsejer. For den 

private lodsejers vedkommende er der ifølge ansøger en privatretlig aftale omkring 

gennemførsel af naturprojektet under udarbejdelse. Aftalen vil blive tinglyst på de 

pågældende matrikler. 

 
 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 1. Ortofoto 2020. Det orange skraverede område markerer det 

strandbeskyttede areal. De sorte streger markerer de vejledende matrikelskel. 

 

 
Fig. 2. Oversigtskort med angivelse af projektarealer (blå flader). 

Strandbeskyttelseslinje: Orange streg (omtrentlig placering). Tærskler: Rød 

prik. Udgravning af grøfter: Sort streg. Udbringning af overskudsjord: Brune 

flader. 

http://www.kyst.dk/
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Inden for strandbeskyttelseslinjen ønskes etableret 5 tærskler og uddybet 2 

grøfter, samt reguleret deres brinkanlæg (fig. 2 og 3). Der ønskes etablering af 

tærskeler på alle 4 matrikler inden for strandbeskyttelseslinjen, og på matr. nr. 21o 

ønskes der to. På matr. 34f Mandø by, Mandø ønskes der uddybet to grøfter, samt 

reguleret brinkanlæg på højre side af den nordlige grøft og venstre side på den 

sydlige grøft (fig. 3).   

 

Uddybning af grøfter: 

Der afgraves en mængde svarende til difference mellem eksisterende bund og 

fremtidigt vandspejl plus 10 cm ekstra, således der etableres et ca. 10 cm vandspejl 

på strækningerne. Grøfternes eksisterende bundbredde fastholdes. Principskitse 

fremgår af fig. 4. 

 

Regulering af brinkanlæg i grøfter: 

Gennemgang af de eksisterende forhold i højdemodellen viser, at grøfterne i 

området typisk er lave med et forholdsvist lodret anlæg 1:0,5 – 1:1. Grøfternes 

brinkanlæg sænkes til 1:5 på udvalgte delstrækninger. De nye brinkanlæg skal 

afrettes som jævne og plane flader. Principskitse fremgår af fig. 4. 

En række grøfter i området danner projektgrænse mod tilstødende arealer, som 

ikke må påvirkes. I disse grøfter foretages brinkreguleringen kun ind imod 

projektområdet og ikke på ydersiden. For grøfter der ligger midt i projektområdet 

foretages brinkregulering på begge grøftens sider. 

 

Etablering af tærskel i grøfter 

Inden for de enkelte delområder søges vandstanden hævet maksimalt, samt at 

holde på vandet i de kritiske perioder hvor fordampningen overstiger nedbøren. 

Dette sikres ved etablering af tærskler i grøfter, der alene afvander internt inden 

for projektområdet og de enkelte delområder. 

Princippet for tærsklerne består i, at grøfterne tilfyldes med råjord, enten fra skrab 

fra banketten/balken langs grøften eller eventuelt med afrømmet topjord frem 

mod grøften. Alternativt kan jordoverskud fra uddybning af grøfterne anvendes. 

Grøfterne forventes at være lave (maksimalt 1 m dybe) og de skal tilfyldes til 

eksisterende terræn på en længde af ca. 10-15 m i grøftens nedstrøms retning. Der 

forventes et anlæg på de eksisterende grøfter på ca. 1:0,5 – 1:1. Råjorden fyldes i 

eksisterende grøfter og komprimeres ved f.eks. overkørsel med gravemaskinen 

eller trykning med maskinskovlen. Grøfter opfylder med ca. 0,10-0,15 m 

overhøjde. 

 

Overskudsjord 

Ifølge ansøgningsmaterialet placeres overskudsjord på udbringningsarealer uden 

for strandbeskyttelseslinjen (se også fig. 2). 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 3. Udklip af projektkort fra ansøgningsmaterialet.  

 

 
Fig. 4. Principskitse der viser uddybning af grøft og nedregulering af brinkanlæg 

fra 1:1 til 1:5 på begge sider af grøften med lyseblåt. Med sort vises eksisterende 

højdemodel. Det blå streg angiver projekteringsgrundlaget, grundvandsstand 

ved middel juni scenariet. 

 

 

Gældende i området: 

Der er registreret §3 beskyttet enge på matr. nr. 39h og 21o Mandø By, Mandø. 

Derudover er vandløbet langs diget registreret som §3 beskyttet vandløb, og 

området omkring er også omfattet at åbeskyttelseslinjen. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal 

Kystdirektoratet vurdere, 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 ansøgte ligger i Natura 2000-område (nr. 89, Vadehavet). Natura 2000-

området omfatter bl.a. habitatområde nr. 78 og fuglebeskyttelsesområde nr. 52 og 

57, der er relevant for denne afgørelse.  

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3. 

 

På Mandø er der kortlagt potentielle levesteder for flere af fuglene på 

udpegningsgrundlagene, og i selve projektområdet er der på matr. nr. 34f Mandø 

By, Mandø kortlagt potentielt levested for klyde. Derudover der registeret odder 

ca. 600 m syd for projektområdet på matr. nr. 34f. 

 

Esbjerg Kommunen oplyser at projektet er en realisering af Natura 2000-

planlægningen for området, og således direkte forbundet med og nødvendig for 

Natura 2000-områdets forvaltning. Jævnfør habitatbekendtgørelsens § 6 er det 

således Esbjerg Kommunes vurdering, at der ikke er krav om habitatvurdering i 

forbindelse med myndighedsgodkendelser af projektet. 

 

Kystdirektoratet kan tilslutte sig Esbjerg Kommunes vurdering om at projektet en 

realisering af Natura 2000-planlægningen for området. Da det ansøgte 

naturprojekt er direkte forbundet med Natura 2000-området forvaltning, vurderer 

Kystdirektoratet ligeledes, at det ansøgte undtaget fra kravet om vurdering i 

forhold til Natura 2000, jf. Habitatbekendtgørelsens §6, stk. 1. 

 

Bilag IV-arter 

Ifølge Danmarks Miljøportal er der ud over odder også registreret strandtudse på 

Mandø i forbindelse med en NOVANA-overvågning. 

 

Projektet skaber mange tidvist udtørrende vandområder på øen 

ved at overfladevandet tilbageholdes på arealerne. I forbindelse med 

dispensationen til fase 1 af projektet vurderede Esbjerg Kommune at 

at der ikke vil ske beskadigelse eller ødelæggelse af yngle-eller rasteområder for 

strandtudse eller odder. De vurderede at projektet kunne være til gavn for 

strandtudse, som netop gerne yngler i mindre vandansamlinger, der udtørrer i 

løbet af sommerhalvåret. Ligeledes at projektet kunne være til gavn for eventuelle 

forekomster af odder, idet der vil ske vandstandshævning og en ekstensivering af 

driften på projektarealerne. Kystdirektoratet vurderer at samme vurdering gør sig 

gældende ved projektets fase 2 og Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund af 

der ikke vil ske beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for 

strandtudse eller odder i forbindelse med fase 2.  

 

På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og 

deres valg af levested samt gennemgang af offentlige databaser, vurderer 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet, at lokaliteten derudover ikke er et potentielt levested for andre 

bilag IV-arter.  

 

Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund, at det ansøgte projekt ikke vil 

medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder 

for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Regulering af brinkanlæg, uddybning af grøfter og etablering af tærskler i grøfter 

vil bevirke, at der skal udføres permanente terrænændringer. Terrænændringer er 

en ”ændring i tilstanden”, uanset om terrænændringen sker ved afgravning eller 

påfyldning. 

 

Efter en samlet vurdering af det ansøgte hydrologiprojekt finder Kystdirektoratet, 

at der er tale om et særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation til det 

ansøgte. Kystdirektoratet vurderer, at projektet har et klart naturforbedrende 

formål, idet en genskabning af naturlige hydrologi på store dele af Mandø vil sikre 

og forbedre bevaringsstatus for arterne på udpegningsgrundlaget og derved er i 

overensstemmelse med Natura 2000-planlægningen i området. 

 

Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om 

naturbeskyttelse og konkluderet, at naturprojektet er direkte forbundet med 

Natura 2000-områdets forvaltning. Det er i øvrigt vurderet, at projektet kan 

fremme levesteder for en række bilag IV-arter, og at projektet ikke vil medføre 

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

dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Se afsnittet ”Vurdering efter 

lovgivning om international naturbeskyttelse”. 

 

Kystdirektoratet giver på denne baggrund dispensation til fase 2 af Natura 2000-

hydrologiprojekt på Mandø (etablering af tærskler, uddybning af grøfter og 

regulerings af brinkanlæg).  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

 

Johanne Raakjær Nielsen 

+45 20 86 07 38   

jorni@kyst.dk 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Esbjerg Kommune, raadhuset@esbjergkommune.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Esbjerg, esbjerg@dn.dk   

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sydvestjylland, sydvestjylland@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Esbjerg, esbjerg@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Nationalpark Vadehavet, Nationalpark Vadehavet, 
vadehavet@danmarksnationalparker.dk 

 Den Danske Naturfond, kontakt@ddnf.dk  

 Ejer af matr. nr. 220 Mandø By, Mandø 

 Ejer af matr. nr. 21o og 39h Mandø By, Mandø 

 

 

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.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. 89, 

Vadehavet 

 

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. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 89, der er relevante 

for den konkrete afgørelse (fra Natura 2000-planen 2016-21) 

 

http://www.kyst.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21
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http://www.kyst.dk/
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Forslag til nyt udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 89, der er 

relevante for den konkrete afgørelse (fra basisanalysen, juni 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027

