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Dispensation til etablering af drænvandsreservoir på 17.000 m³ til 

vanding af frugtplantage på landbrugsejendom matr.25v, Vesterby By, 

Fejø, Herredsvej 143, 4944 Fejø, Lolland Kommune 

 

 

Ansøgning 

Kystdirektoratet meddelte den 31. marts 2020 dispensation fra strandbeskyt-

telseslinjen til tilplantning med frugttræer på landbrugsejendom matr. 26 m.fl., 

Vesterby By, Fejø, Herredsvej 143, 4944 Fejø, Lolland Kommune. 

 

I har nu ansøgt om dispensation til etablering af drænvandsreservoir på 17.000 m³ 

i forbindelse med nydræning af arealet før den ny æbleplantage plantes. 

Reservoiret skal anvendes til vanding af træerne i forårs- og sommerhalvåret. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af drænvandsreservoir som ansøgt samt til 

etablering af brønddæksel mod stranden. Dispensationen meddeles på 

nedenstående vilkår. 

 

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 

anden lovgivning kan være nødvendige. 

 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet 

om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 

dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 

Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 

 

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

jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

 

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

http://www.kyst.dk/
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Vilkår 

Dispensationen meddeles på følgende vilkår: 

- Der skal etableres og opretholdes en skærmende beplantning af 

egnskarakteristiske buske omkring reservoiret med en bredde på 2-3 m. 

- Såfremt plantagedriften ophører eller reservoiret ikke længere anvendes til 

vanding, skal terræn retableres. 

- Deponering af jord omkring bassinet skal ske således der skabes jævne og 

naturlige overgange tilpasset eksisterende terræn. 

 

Kystdirektoratet tinglyser ovennævnte vilkår om beplantning og retablering på 

ejendommen efter klagefristens udløb. Tinglysningen sker for ejers regning jf. 

naturbeskyttelseslovens § 66. Hvis der klages over dispensationen, sker 

tinglysningen kun, såfremt Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster 

dispensationen. 

 

Redegørelse for sagen 

Der etableres ny æbleplantage på arealet vist på nedenstående kort. Kystdirektora-

tet har dispenseret til plantning inden for strandbeskyttelseslinjen indtil en 

afstand af 15 m fra kysten.  Baggrunden for dispensationen er bl.a., at frugtplan-

tager gennem en lang periode har været kendetegnende for Fejø, og traditionen 

har været at plante kystnært, således at varmen fra vandet har hindret frostskader 

ved frugtsætningen, og der har således tidligere været dispenseret hertil. 

 

Vanding af den ny plantage ønskes foretaget ved opsamling af drænvand til 

vanding i vækstsæsonen. Der etableres derfor et bassin nederst på grunden – 

delvist i den udvidede del af strandbeskyttelseslinjen - hvor der er naturligt tilløb 

af drænvandet. Bassinet etableres ved at forskyde eksisterende jordmasser mod 

det lavere terræn, således der etableres en vold, hvorved der ikke bliver behov for 

bortkørsel eller deponering. Bassinet etableres næsten som en kvadrat på et areal, 

hvor der er dispenseret til plantning. Bassinet fores med blåler og forventes ved 

fuld kapacitet at have en dybde på op til 3,7 m.  

 

Dræningen af arealet medfører ikke synlige tilstandsændringer, bortset fra, at der 

nord for bassinet etableres en brønd over terræn ved udløb af drænledning. 

Dækslet med en diameter 100 cm er hævet omtrent tilsvarende over terræn og 

dette anlæg er dispensationskrævende. 

 

 
Tværsnit af reservoir 

 

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 3 

 

   
Plantning af ny plantage            Drænplan for den kystnære del af ny plantage 

                                                           Placering af reservoir (blå pil) og brønd 

 

 

I ansøgningen anføres: 

      

 
 

Ejendommen er beliggende op til Natura 2000-område nr. 173 - Smålands-

farvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog- Rødsand 

(habitatområde nr. 152, fuglebeskyttelsesområde nr. 85), jf. 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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Lovgivning 

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

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

og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne 

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

arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

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

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. 

 

Efter § 65 b, stk. 1, kan der i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i 

§ 15, stk. 1. 

Efter stk. 4. kan der ved afgørelser efter stk. 1 om erhvervsmæssig tilplantning 

med bærbuske eller frugttræer inden for den udvidede strandbeskyttelseslinje 

gøres undtagelse fra § 15, stk. 1, selv om der ikke er tale om særlige tilfælde, 

medmindre tilplantningen strider mod tungtvejende kystlandskabelige hensyn. 

 

Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 

interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger  

 

http://www.kyst.dk/
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en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 

fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  

 

Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge 

bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, foretages 

en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 

projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald 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. 

 

Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis 

det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV. 

 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Kystdirektoratet finder, at et drænvandsreservoir ikke kan sidestilles med en 

anlagt sø i forhold til dispensationspraksis. Hvor den kunstige sø/vandhul tjener 

naturformål og er udformet med dette formål for øje, er reservoiret udforme ud fra 

et produktionshensyn, så det kan rumme optimale vandmængder. 

 

I kystlovforslagets bemærkninger er det anført, at den udvidede strandbeskyt-

telseslinje forventes administreret relativt mere lempeligt på små øer, når 

forholdene og hensynet til øernes erhvervsmæssige udvikling kræver det. Den 

forudsatte lempelse har alene relation til de yderligere arealer, der inddrages 

under strandbeskyttelsen. 

 

Sammenholdt med den lempeligere administrationspraksis efter § 65 b, stk. 4, om 

tilplantning med frugttræer, finder Kystdirektoratet, at det ansøgte drænvandsre-

servoir kan anskues som en del af produktionsanlægget, således der som 

udgangspunkt bør kunne dispenseres hertil forudsat naturmæssige hensyn ikke 

taler imod. 

 

Kystdirektoratet finder, at Fejøs særlige forhold og tradition for udnyttelse af 

arealer til plantagedrift helt ud til kysten, sammenholdt med, at reservoiret kan 

anses som en del af plantagedriften, kan tale for, at der foreligger en særlig 

begrundelse for en dispensation til den kystnære placering hvor dele af reservoiret 

ligger inden for den oprindelige 100 m zone.  Hertil kommer, at denne ansøgte 

placering er funktionelt begrundet idet der ved denne er naturligt tilløb af langt 

hovedparten af det drænvand, der skal opsamles i reservoiret. 

 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet finder ikke, at der er kystlandskabelige interesser, der taler imod 

det ansøgte, hvis indvirkning på området vurderes at være begrænset, særligt når 

der henses til at området beplantes med frugttræer. 

 

Kystdirektoratet meddeler således dispensation til etablering af det ansøgte 

drænvandsreservoir. 

 

Der stilles bl.a. som vilkår, at der etableres en skærmende beplantning omkring 

reservoiret. 

  

Det er indgået i Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte – der placeres uden for 

Natura 2000-området og i tilknytning til en nyanlagt frugtplantage -  ikke i sig 

selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-

området, der har overvejende marin karakter ud for ejendommen. 

  

Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 

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

dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

 

Klagevejledning  

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

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

bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 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, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 

sådanne interesser. 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.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 organisationer i 

gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent - Kystzoneforvaltningen   

jkw@kyst.dk 

 

 

 

Afgørelsen er 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 og dof@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  

 

 

 

lolland@lolland.dk; dn@dn.dk; lolland@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

storstroem@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; dof@dof.dk; lolland@dof.dk; 

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

laust@fejoefrugt.dk;  
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