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Tønder Kommune  
Wegners Plads 2 
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Att. Christa Jørgensen, chj@toender.dk 
og Grethe Bruntse, grbr5@toender.dk 
 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/04922-6 
Ref. Hanne Rungø Hilligsøe 
18-03-2021 
 

 
Dispensation til etablering af udsigts- og formidlingsplatform på 
slusetårnet på Vidåslusen og opsætning af formidlingstavler inden for 
strandbeskyttelseslinjen 
samt vurdering af projektet i forhold til Lov om fremskudt dige for 
Tønder Marsk 
 
 
Ansøgning 
Foreningen Tønder Marsk Initiativet har på vegne af Tønder Kommune den 25. 
september 2018 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at 
etablere et udsigtspunkt inden for strandbeskyttelseslinjen på det eksisterende 
slusetårn på Vidåslusen på ejendommen matr. nr. 4 Margrethe-Kog, Højer – 
Slusevej 27, 6280 Højer, i Tønder Kommune.  
 
Efter modtagelsen af ansøgningen har der været en dialog mellem Tønder 
Kommune og Kystdirektoratet om projektet, idet Kystdirektoratet ikke var 
indstillet på at meddele dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til det 
oprindeligt ansøgte projekt. Projektet har på denne baggrund ændret karakter 
flere gange. Det endelige ansøgningsmateriale vedrørende en udsigts- og 
formidlingsplatform på slusetårnet er dateret den 17. december 2020 og er 
modtaget i Kystdirektoratet den 8. januar 2021. Derudover har Kystdirektoratet 
den 14. februar 2021 modtaget et supplement til ansøgningen, der vedrører 
opsætning af formidlingstavler på værnet over Vidå på begge sider af slusetårnet.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 
15, til det ansøgte projekt bestående af en udsigts- og formidlingsplatform på 
slusetårnet på Vidåslusen samt montering af formidlingstavler på værnet over 
Vidåen som ansøgt.  
 
Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om 
projektet kræver tilladelse efter anden lovgivning.  
 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse. 
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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. 
 
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 færdigbehand-
let. I vil få direkte besked fra Kystdirektoratet med oplysninger om, hvordan I skal 
forholde I, hvis der bliver klaget over afgørelsen. 
 
I kan se en klagevejledning i bilag 2. 
 
Redegørelse for sagen 
Projektet er en del af Tøndermarsk Initiativet, som er et partnerskab mellem 
Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene 
Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så 
området bliver mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Tøndermarsk Initiativet 
har flere indsatsområder. Det ansøgte projekt ved Vidåslusen er en del af 
indsatsområdet "Ruter, stier og formidling", hvor der bl.a. er etableret en 54 km 
lang vandrerute i Tøndermarsken.  
 
Det fremskudte dige og slusen ved Vidåens udløb blev opført i 1979-1981. Det 
fremgår af ansøgningen, at Vidåslusen er Tøndermarkens mest besøgte område. 
Formålet med det ansøgte projekt er at forbedre de rekreative muligheder ved 
Vidåslusen ved at give de besøgende bedre mulighed for at opleve naturen og 
kulturlandskabet i Vadehavet og Margrethe-Kog. Den nye mulighed for at komme 
op og opleve udsigten fra toppen af slusetårnet vil ikke blive særskilt markedsført, 
og Tønder Kommune forventer ikke, at projektet i sig selv vil øge antallet af gæster 
eller føre til ændret brug af området. 
 
Vidåslusen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, se figur 1. 
 

 
Figur 1. Kortudsnit viser placeringen af Vidåslusen (ved den røde prik) vest for Højer. Det orange 

skraverede område på kortet til venstre markerer det strandbeskyttede areal. De umatrikulerede 

arealer ud til kysten er dog også omfattet af bestemmelserne om strandbeskyttelse. Til højre ses et 

luftfoto fra området. 
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Besøgsstedet ved Vidåslusen består i dag af en restaurant med kiosk, udstilling og 
et parkeringsområde til ca. 60 biler og 4 busser. Der findes toiletter, borde og 
bænke og informationstavler ved parkeringsområdet. Desuden er der en bolig til 
kommunens slusemester. Fra parkeringsområdet fører befæstede stier og trapper 
op til digets krone, hvor næsten alle gæster bevæger sig op for at nyde udsigten. 
Der er i 2019 etableret en regional vandrerute (Marskstien), forbi Slusetårnet og i 
2020 åbnede Tønder Kommune Tøndermarskens Naturskole i eksisterende 
lokaler ved Vidåslusen.  
 
Etablering af udsigts- og formidlingsplatform på slusetårnet 
I det eksisterende slusetårn på Vidåslusen er der på første sal indrettet vagtstue og 
kontrolrum, mens teknikrummet er placeret under vagtstuen. Det ansøgte projekt 
indebærer, at slusetårnets tag åbnes for publikum ved at etablere en åben platform 
i niveau med den eksisterende overkant af tårnet. Derudover monteres en 
udvendig trappeadgang og der opsættes et værn med en højde på 1,2 meter rundt 
om platformen. Herved får de besøgende mulighed for at komme 4 meter højere 
op over diget end i dag og iagttage udsigten 360 grader rundt i landskabet. 
 
Fotoet i figur 2 viser det eksisterende slusetårn.  
 

 
Figur 2. Eksisterende slusetårn ved Vidåslusen set fra nordøst (foto fra ansøgningen). 

 
Visualiseringer af det ansøgte projekt ses i figur 3 og 4. 
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Figur 3. Slusetårnet set fra nordøst efter etablering af udsigts- og formidlingsplatform på taget 

(visualisering fra ansøgningen). 

 

 
Figur 4. Slusetårnet set fra toppen af diget fra sydvest efter etablering af udsigts- og 

formidlingsplatform på taget og udvendig trappeadgang (visualisering fra ansøgningen). 

 
På visualiseringerne ses en løsning, hvor trappen understøttes af fire søjler. 
Ansøger foretrækker dog en løsning, hvor trappen fastgøres direkte på slusetårnet 
uden understøtning. Ansøger er pt. ved at afdække de tekniske løsninger i forhold 
til om trappen kan etableres uden denne understøtning. Det vil sige, at søjlerne 
muligvis kan udelades. 
 
Der monteres formidlingstavler på værnet og evt. i dækket eller lignende. Se 
eksempler i figur 5. 
 



 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 5 

 

 
Figur 5. Eksempler på formidlingstavler (fra ansøgningen). 

 
Trappe, platform, værn og formidlingstavler udføres alle i galvaniseret stål. 
Belysning udføres som skjulte LED-bånd evt. med sensor. Der er i forvejen 
projektører på slusetårnet. 
 
Øvrig opsætning af formidlingstavler  
Der er desuden ansøgt om montering af simple smalle formidlingstavler på værnet 
over Vidå på begge sider af slusetårnet. Ansøgningen vedrører samme type tavler, 
som dem der monteres på værnet på slusetårnet. Placeringen af tavlerne er vist på 
figur 6. 
 

 
Figur 6. Luftfoto viser placering af de ansøgte formidlingstavler på værnet over Vidåen. 

 
 
Vidåslusen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 12. november 1985 
om fredning af Margrethe-Kog i Højer Kommune. 
 
Vidåslusen er omfattet af Bekendtgørelse nr. 867 af 21. juni 2007 om fredning og 
vildtreservat i Vadehavet.  
 
Vidåslusen ligger i Nationalpark Vadehavet. 
 
Området, hvor Vidåslusen ligger, er desuden omfattet af Lov om fremskudt dige 
for Tønder Marsk. Se Kystdirektoratets bemærkninger herom sidst i afgørelsen. 
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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. 
 
Det ansøgte ligger i Natura 2000-område nr. 89, Vadehavet. Projektområdet 
berører habitatområderne H78 og H90 samt fuglebeskyttelsesområderne F57 og 
F60. I fuglebeskyttelsesområderne indgår Ramsarområde nr. 27. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne ses i bilag 3. 
 
I den konkrete sag har Kystdirektoratet modtaget en screening/væsentligheds-
vurdering, der er udarbejdet af konsulentfirmaet Naturplan for Tønder Kommune. 
I screeningen indgår både en vurdering af projektets mulige påvirkninger af 
naturtyper og arter i Natura 2000-området samt mulige påvirkninger af bilag IV-
arter. Den seneste version af screeningen er dateret den 25. januar 2021. 
 
I screeningen fremgår blandt andet: 
 

 Der er ikke forekomst af naturtyper på udpegningsgrundlagene for 
habitatområde H78 og H90 i sluseområdet. De nærmeste forekomster af 
habitatnaturtyper er strandenge, som forekommer i H78 uden for digerne. 
Ændringen af slusetårnet med udsigtsmuligheden vil ikke føre til fysisk 
påvirkning eller reduktion i naturtyper på udpegningsgrundlagene for H78 
og H90. 
 

 Odder, gråsæl og spættet sæl er de eneste dyrearter på udpegningsgrund-
lagene for H78 og H90, som er relevante at vurdere i forbindelse med 
projektet, da de øvrige arter er vandinsekter og fisk med levesteder, som 
ikke berøres af projektet. Ændringerne af slusetårnet vil ikke føre til fysisk 
påvirkning eller reduktion i levestederne for odder og sæler. Da der ikke vil 
komme flere gæster i området som følge af ændringerne af tårnet, og da 
brugen af området fortsat vil være den samme som i dag med mange 
besøgende på digekronen, forventes der ikke øget forstyrrelse af odder og 
sæler som følge af projektet. 
 

 Ændringerne af slusetårnet vil ikke føre til fysisk påvirkning eller reduktion 
i levesteder for yngle- og trækfugle på udpegningsgrundlaget for F57 og 
F60. Da der ikke vil komme flere gæster i området som følge af 
ændringerne af tårnet, og da brugen af området fortsat vil være den samme 
som i dag med mange besøgende på digekronen, forventes der ikke øget 
forstyrrelse af yngle- og trækfugle som følge af projektet. Der vil 
sammenlignet med i dag være meget begrænset øget synlighed af gæster, 
selvom nogle gæster fremover bevæger sig op på toppen af tårnet. Der er 
også i dag markant visuel eksponering af de tusindvis af gæster, som nyder 
udsigten fra kronen af diget. Hertil kommer, at synligheden af gæster på 
diget - og eventuelt også fremover fra toppen af tårnet - afledes af flag og 
andre tekniske anlæg, som ses hen over digekronen ved sluseområdet. 
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 Der er ikke kendskab til konkret forekomst af bilag IV arter i nærheden af 
Vidåslusen, bortset fra odder. Der forventes ikke øget forstyrrelse af denne 
art som nævnt ovenfor. Den sydlige del af Tønder Kommune er levested for 
bilag IV-arterne snæbel, spidssnudet frø, løgfrø, markfirben, flagermus, 
odder, grøn mosaikguldsmed og ulv. Da der ikke nedlægges vandhuller, 
nedrives gamle huse, fældes træer, graves i skråninger eller påvirkes 
vandområder vil projektet være uden betydning for bilag IV-arterne. Dette 
gælder også for ulv, som fortsat vil kunne benytte området uændret uden 
ændret påvirkning af forstyrrelse. 

 
Naturplan konkluderer, at indretningen af slusetårnet med trappe og udsigtspunkt 
på toppen kan gennemføres uden at påvirke bevaringsstatus af naturtyper og arter 
på udpegningsgrundlagene for H57, H90, F57 og F60, som indgår i Natura 2000-
område N89. Konklusionen bygger på, at der ikke vil ske ændringer af 
naturarealer og at der ikke vil ske ændring i besøgstal, der i forvejen er meget højt, 
samt i den rekreative brug af området. Konklusionen gælder også for selve 
anlægsarbejdet, som vil være af beskedent omfang både teknisk og tidsmæssigt. 
Vurderingen gælder for anlægsarbejde udført på alle tider af året. Desuden vil der 
ikke være tale om kumulerede negative effekter som følge af projektet. Baggrunden 
er et uændret besøgstal og en stort set uændret brug af området, hvor de fleste 
gæster i forvejen bevæger sig op på digekronen. Desuden er der pt ikke yderligere 
projekter under udvikling i området, som kan føre til øget forstyrrelse af dyre- og 
fuglelivet. Naturplan konkluderer endvidere, at projektet ikke vil påvirke bilag IV 
arter, da der ikke vil ske påvirkning af mulige levesteder og øget forstyrrelse af 
disse arter. 
 
Kystdirektoratet kan tilslutte sig screeningen/væsentlighedsvurderingen, der er 
udarbejdet af Naturplan, og på denne baggrund er det Kystdirektoratets vurdering, 
at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan 
påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil således efter Kystdirek-
toratets vurdering ikke medføre en væsentlig påvirkning af de naturtyper, 
levesteder og/eller arter, som området er udpeget for at bevare, og der er derfor 
ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering.  
 
Med henvisning til samme screening er det ligeledes Kystdirektoratets vurdering, 
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.  
 
Det fremgår af lovbemærkningerne til en ændring af naturbeskyttelsesloven i 1994 
- "kystloven" - at det vil være muligt at opnå dispensation fra strandbeskyttelses-
linjen til 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. Det er en 
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forudsætning for at opnå dispensation, at anlægget placeres og udføres under 
hensyntagen til den omgivende natur. 
 
Der er søgt om dispensation til etablering af en udsigtsplatform og opsætning af 
formidlingstavler, der er frit tilgængelige for områdets besøgende. Kystdirektoratet 
vurderer, at der er tale om faciliteter, der er omfattet af ovennævnte lempelige 
dispensationsadgang.  
 
Direktoratet har lagt vægt på, at der er tale om et mindre projekt, hvor en udsigts- 
og formidlingsplatform etableres som en åben konstruktion på et eksisterende 
tårn, som ud over tilføjelsen af et værn ikke forøges i højden. Kystdirektoratet 
finder, at der er tale om forholdsvis små ændringer af slusetårnet, som ikke vil 
påvirke oplevelsen af kystlandskabet nævneværdigt på trods af det karakteristiske 
omkringliggende flade marsklandskab.  
 
For så vidt angår montering af formidlingstavler på det eksisterende værn over 
Vidåen er det Kystdirektoratets vurdering, at dette ikke har nævneværdig 
påvirkning af landskabet. 
 
Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om 
naturbeskyttelse og konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod 
det ansøgte. Se afsnittet ”Vurdering efter lovgivning om international 
naturbeskyttelse”. 
 
Kystdirektoratet giver hermed efter en samlet vurdering og på ovenstående 
grundlag dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af en udsigts- og 
formidlingsplatform på det eksisterende slusetårn samt opsætning af 
formidlingstavler på værnet over Vidåen som ansøgt.  
 
Vurdering i forhold til Lov om fremskudt dige for Tønder Marsk 
Vidåslusen ligger inden for området, der er omfattet af Lov nr. 271 af 8. juni 1977 
om fremskudt dige for Tønder Marsk. Området, der er omfattet af loven, ligger 
mellem det fremskudte dige og eksisterende diger i baglandet. Som udgangspunkt 
må området ikke bebygges, men der er dog i begrænset omfang mulighed for at 
opføre bygninger med henblik på turisme og friluftsliv. Da der ikke opføres en ny 
bygning i forbindelse med det ansøgte projekt, og der endvidere ikke skabes nye 
overnatningsmuligheder, er det Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ligger 
uden for lovens område, og at der derfor ikke skal meddeles tilladelse efter Lov om 
fremskudt dige for Tønder Marsk til det ansøgte projekt. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Hanne Rungø Hilligsøe 
+45 20 85 56 17 
hrh@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: 
 

 Foreningen Tønder Marsk Initiativet, tmi@toender.dk 
 Tønder Kommune, toender@toender.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Tønder, toender@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, Tønder, toender@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del, 

sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
 Nationalpark Vadehavet, Nationalpark Vadehavet, 

vadehavet@danmarksnationalparker.dk 
 
Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, 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. 
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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. 
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Bilag 3: Udpegningsgrundlag for en del af Natura 2000-område nr. 89, 
Vadehavet (H78, H90, F57 og F60) 
 
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 H78, H90, F57 og F60  
(fra Natura 2000-planen 2016-21): 
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Forslag til nyt udpegningsgrundlag for H78, H90, F57 og F60  
(fra basisanalysen, juni 2020): 
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