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Afslag til boardwalk og hvileplatform inden for 

strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

Struer Kommune har den 28. marts 2020 søgt om dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens1 § 15 til en boardwalk/gangbro og hvileplatform samt 

anlæggelse af sti gennem Hellerød Kær beliggende inden for 

strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 6 g m.fl., Hellerød By, 

Søndbjerg, Hellerød Kær, bag Tambohuse på Thyholm i Struer Kommune. 

Ansøgningen er en del af et LIFE Rigkilde projekt/ en del af EU-projektet LIFE 

RigKær. 

   

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og § 65b, 

stk. 3, nr. 6., jf. § 15, til det ansøgte i form af boardwalk /gangbro med 

egetræsbjælker og stålstolper samt hvileplatform i området Hellerød Kær på 

Thyholm. 

 

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

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

Du kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

Redegørelse for sagen 

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

http://www.kyst.dk/
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Som en del af LIFE Rigkilde ønsker ansøger at anlægge en boardwalk/gangbro og 

hvileplatform og sti gennem Hellerød Kær, Tambohuse, Thyholm, Struer 

Kommune. På nedenstående fotos vises placering af projektet. 

  

 

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

strandbeskyttede areal. De hvide streger markerer de vejledende matrikelskel. 

 

 
Fig. 2 Fra ansøgningsmaterialet - Der laves ca. 700 m gangbro i forløb med 

egetræsbjælker og stålstolper. Dele af stisystemet laves kørestolsvenlig 

(strækningen bag kroen) 

http://www.kyst.dk/
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Ansøger har sendt hele Rigkilde ansøgningen til Kystdirektoratet. Deraf fremgår 

det at: 

 

”Med formålet at forøge den brede offentligheds interesse for og forståelse af 

habitatnaturtyperne i indeværende projekt etableres to formidlingsstier og en 

trampesti. De to formidlingsstier har endvidere til formål at fremme 

naturforståelsen blandt den skolesøgende ungdom samt at gøre områderne, de går 

igennem, mere attraktive for turister. 

Den mest ambitiøse formidlingssti kommer til at forløbe 500 meter hen over 7220 

*Kalkaflejrede vældmoser med tufdannelser (Cratoneurion) og 7230 Alkaliske 

lavmoser. Formidlingsstien vil gå tværs gennem den lokale del af projektområdet 

3. Agger og starter umiddelbart neden for eksisterende rasteplads og fugletårn. 

Formidlingsstien vil blive etableret som en 70 cm bred hævet gangbro 

(boardwalk), som står på egepæle (for hver 3 meter). I midten af boardwalken 

(også midten af det lokale projektområde) etableres formidlingsplatform, hvor en 

mindre gruppe, f.eks. en skoleklasse, kan blive undervist om de aktuelle 

habitatnaturtyper og livet heri.” 

 

I mail af 17. juni 2020 skriver ansøger at, 

”Projektområde 3 Agger” dækker over Natura 2000 område nr. 28 Agger Tange, 

Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. 

Og lige denne boardwalk (E9, LIFE RigKilde) er i projektområde ”Agger” kun 

planlagt i Struer Kommunes delprojektområde, Hellerød Kær bag Tambohuse.” 

 

 

 
Fig.3.  Fra ansøgningsmaterialet – Gangbroen vil blive som foto -  lignende den 

der er i Bøllmosen på Sjælland  

 

Af Rigkilde ansøgningsmaterialet fremgår det endvidere, at der opstilles en stor 

informationstavle ved samlingspunkt i projektområde og en almindelig 

http://www.kyst.dk/
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informationstavle ude i naturen, begge i forbindelse med formidlingsstien (aktion 

E9) i området. 

 

Ansøger skriver i ansøgningen, at projektet har et rekreativt formål for at sikre 

denne for den brede befolkning. 

 

Ansøger skriver som supplerende oplysninger: 

”Gangbroen vil lette adgangen til stranden fra Tambobakken 

(Nybyggerkvarter), som en del af et samlet stisystem. 

Med denne så skal man ikke færdes langs vej med biltrafik, for at komme ned til 

kysten.  

Campister fra den nærliggende Tambosund camping kan bruge den, som en sikker 

vej hen til kroen og havnen.” 

 

Om formål skriver ansøger: 

”Gangbroen/formidlingsstien er en del af aktion E9, Formidlingsstier, i LIFE 

Rigkær. 

Formålet med denne aktion er herunder direkte kopieret fra ”Grant Agreement”: 

 
Dette stemmer godt overens med Naturbeskyttelsesloven (hjemmel for 

strandbeskyttelseslinjen) formålsparagraf, § 1 stk.2.3 og stk.3.1:” 

 
 

Fra Rigkilde ansøgningen: 

 

 
 

Henrik Holm, Formand for Hellerød Kær Naturplejeforening og lodsejer ved 

projektet skriver dette i én af de lodsejererklæringer der er vedhæftet ansøgningen. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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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 ansøgte ligger i Natura 2000-område nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 28, og 

fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 39). Lokaliteten ligger inden for 

habitatområdet, men ikke inden for fuglebeskyttelsesområde. Det nærmeste 

fuglebeskyttelsesområde (nr. 27) ligger ca. 1,2 km mod nord. 

 

Området, hvor den nordlige del af den ansøgte boardwalk og hvileplatformen 

ønskes placeret, er kortlagt habitatnatur (7230 Rigkær), der er på 

udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Området er endvidere kortlagt som 

potentielt levested for Stor vandsalamander, der er på udpegningsgrundlaget for 

habitatområdet. 

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3. 

 

Struer Kommune har oplyst, at den ansøgte gangbro er relateret til EU-projektet 

LIFE Rigkær, og at ”alle LIFE-projekter pr. definition er habitatdirektiv-

implementerende.” Det er imidlertid Kystdirektoratets vurdering, at den ansøgte 

boardwalk ikke er nødvendigt for Natura 2000-områdets forvaltning. Der skal 

derfor foretages en vurdering af, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-

området, jf. habitatbekendtgørelsens § 6. 

 

Det ansøgte projekt indebærer, at der placeres en boardwalk og en hvileplatform 

på arealer, der er kortlagt som naturtypen Rigkær. Ud fra sagens oplysninger 

vurderer Kystdirektoratet, at omkring halvdelen af den 700 meter lange boardwalk 

er placeret inden for arealet, der er kortlagt habitatnatur. Ifølge det oplyste er 

boardwalken 70 cm bred. Dertil kommer en projekteret hvileplatform, hvor 

størrelsen ikke er oplyst. Samlet set er det Kystdirektoratets vurdering, at 

realisering af det ansøgte anlæg vil medføre en arealreduktion af naturtypen på 

250 m2 eller mere. Kystdirektoratet finder på denne baggrund, at det ikke kan 

udelukkes, at realisering af det ansøgte anlæg kan påvirke Natura 2000-områdets 

integritet. Idet der meddeles afslag på ansøgningen har Kystdirektoratet dog ikke 

foretaget en nærmere vurdering heraf. 

 

Bilag IV-arter 

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.  

 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

http://www.kyst.dk/
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Ansøger begrunder ansøgningen med at gangbroen vil lette adgang til stranden. 

Kystdirektoratet vurderer at gangbroen og den anlagte sti ikke kan dispenseres 

efter § 65b, stk. 3, nr. 6 om kommunalbestyrelsens etablering af træfortorve og 

lignende for at lette offentlighedens adgang til strandene. Begrundelse herfor er, at 

denne boardwalk/gangbro, sti m.m. ikke anlægges således at det giver adgang til 

vandet, men i stedet går igennem et naturområde, der ikke ligger ned til kysten. 

Kystdirektoratet vurderer endvidere at gangbroen/boardwalken er meget markant 

i landskabet. 

 

Da projektet ikke er omfattet af § 65b, stk. 3, nr. 6 skal projektet vurderes ud fra 

hovedbestemmelsen i § 65b, stk.1, hvorefter der kun i særlige tilfælde kan 

meddeles dispensation.   

 

Ansøger skriver om formålet med projektet, at det er at forøge og fremme 

offentlighedens og især den skolesøgende ungdoms interesse og viden for 

habitatnaturtyper og områder, samt gøre området mere attraktivt for turister.  

 

Der kan i særlige tilfælde dispenseres til foranstaltninger til støtte for friluftslivet 

og anlæg til offentlighedens brug. Her er praksis, at dispensere til mindre anlæg 

som toiletbygninger, naturformidlingsinformation (f.eks. blå flag, skilte og 

informationstavler), samt stier og andre beskedne opholdsfaciliteter for 

friluftslivet. Det forudsættes, at anlægget placeres og udføres under hensyntagen 

til den omgivende natur.  

 

Kystdirektoratet vurderer i den konkrete sag, at der er tale om et anlæg, der er for 

stort til at være omfattet af den ovennævnte praksis. Det er Kystdirektoratets 

vurdering at anlægget vil være dominerende og skæmmende i kystlandskabet. 

Derfor finder Kystdirektoratet ikke, at der er tale om et særligt tilfælde der kan 

begrunde en dispensation. 

 

Endvidere vurderer Kystdirektoratet ikke, at der med formålet om at lette 

campisters adgang til havnen og kroen, er tale om et særligt tilfælde som kan 

begrunde en dispensation til projektet. Der er i området offentlig veje til færdsel 

mellem de nævnte faciliteter og Kystdirektoratet vurderer, at de ansøgte anlæg vil 

have en stor landskabelig påvirkning på området. 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund afslag til boardwalk/gangbro samt 

hvileplatform som ansøgt.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Heidi Søgaard Madsen 

21 49 77 42 

hsm@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: 

 

 Struer Kommune, struer@struer.dk / teknisk@struer.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Struer, struer@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds LimfjordSyd limfjordsyd@friluftsraadet.dk 

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Struer, struer@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk   

 De Kulturhistoriske Museer, info@kulmus.dk   
 

 

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

 

 

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 

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

http://www.kyst.dk/
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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.  

                                                             
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. 28, Agger 

Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø 

 

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. 28 (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
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21
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Forslag til nyt udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 28 (fra 

basisanalysen, juni 2020) 

 

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

