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Morsø Kommune  

Rådhuset Jernbanevej 7 

7900 Nykøbing Mors 

 

Att.: Jacob Bruun 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/04433-10 

Ref. Johanne Raakjær Nielsen 

03-06-2021 

 

Dispensation til vandløbsrestaureringsprojekt i Ejstrup Bæk inden for 

strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

Morsø Kommune har den 23. juni 2020 søgt om dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens1 § 15 til vandløbsrestaureringsprojekt i Ejstrup Bæk inden 

for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7a Karby, By, Karby, 7960 

Karby, i Morsø Kommune. 

 

Afgørelse 

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

15, til det ansøgte.  

 

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 skal foretages uden for fuglenes ynglesæson (dværgterne, 

havterne og klyde) 15. marts til 15. august. 

 Eventuel overskydende jord og betonrør bortskaffes/køres bort til en 

placering uden for de strandbeskyttede arealet. 

 

 

 

 

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

http://www.kyst.dk/
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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 

Morsø Kommune har søgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 

realisering af vandløbsrestaureringsprojekt (AAL-515) i Ejstrup bæk -  genåbning 

af en rørlagt strækning på matr. nr. 7a Karby, By, Karby (fig. 1 og 2). 

 

Det oplyses, at projektet er nødvendigt for at Morsø Kommune kan sikre at 

vandområdet 08880 kan nå målsætning (god økologisk tilstand). Projektet er en 

forudsætning for at sikre Vandområdeplanens krav om ”God økologisk tilstand” i 

Bæk Å og Ejstrup bæk. Projektet vil skabe faunapassage i Bæk Å og vil dermed 

sikre god økologisk tilstand. 

 

Nuværende tilstand og fysiske forhold Ejstrup Å er et mindre vandløb på Mors, 

med et meget potentiale for en fin ørredbestand. Vandløbet har i den øvre ende 

karakter af en mindre bæk med et fint fald, hvor der flere steder ses fine fysiske 

forhold med gydepladser for ørred. I det nedre forløb er der et meget lavt fald og 

bækken er overbred og har meget dårlige fysiske forhold. Ved udmundingen til 

Limfjorden er vandløbet rørlagt.  I forbindelse med gennemførsel af 

vandplansindsats AAL-515, skal rørlægningen på ca. 50m åbnes.  

 

Morsø Kommune har d. 1. juli 2020 truffet afgørelse om miljøvurdering og 

vurderet at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal 

udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.  

 

 

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

strandbeskyttede areal. De umatrikulerede arealer ud til kysten samt stranden er 

dog også omfattet af bestemmelserne om strandbeskyttelse. De sorte streger 

markerer de vejledende matrikelskel. 

 

 

 
Fig. 2. Kort fra Morsø Kommune med beskyttet §3 natur, vandløbet (blå linje) og 

indsats AAL-515 (lilla linje). 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Beskrivelse af projektet: 

Indsatsen, AAL-525, består i genåbning af en rørlagt strækning. Den rørlagte 

vandløbsstrækning i Ejstrup bæk, benævnt Bæk Å, består af en 76 meter lang 

rørlægning udført af 2 meter cement ringe med en diameter på 120 cm. 

Størstedelen af røret, dvs. ca. 55 meter er forlænget ud i Limfjorden (fig. 2 og 3). 

 

Kommunen ønsker at afkorte det nuværende rør, så der bibeholdes en rørlagt 

strækning på 20 meter under strandvolden.  Rør fjernes i fjorden og sten bliver 

liggende. Bæk Å gives et forløb drejet mod syd fra rørslutning til udløb i fjorden 

(fig. 4). 

 

Tidligere har Bæk Å haft udløb syd for det nuværende rørlagte udløb, dvs. et 

betydeligt kortere forløb end det nuværende (fig. 5). Kommunen oplyser at 

oprindeligt har Bæk Å været sandet til ved storme og har fundet nye skiftende 

udløb i det flade kystområde. Tilsandingen har medført at der har været stor 

naturlig dynamik i området, hvor strandsøer er blevet dannet og efterfølgende 

afvandet. Denne dynamik er delvist forsvundet grundet dyrkningsinteresser i 

baglandet og bebyggelser i Karby. Selve Karby ligger dog noget forhøjet i forhold til 

de omgivende arealer. 

 

Kommunen oplyser at stensætningen og rørlægningen på det eksisterende udløb af 

Bæk Å virker i princippet som en høfde, som igen bevirker en øget 

materialeaflejring i nærområdet. Høfdevirkningen er dermed medvirkende til, at 

øge risikoen for tilsanding af Bæk Å´s udløb. En del af indsatsproblematikken er 

således også, at modvirke tilsanding af udløbet fremover og dermed undgå 

oversvømmelser af Karby og opstrøms liggende dyrkede arealer. Omvendt skal 

vandstanden ikke sænkes væsentligt i forhold til i dag pga. områdets status som 

beskyttet habitatområde (H42, Mågerodde og Karby Odde). Fremtidig tilsanding 

af udløbet ved Bæk Å ved storme kan uanset valg af løsning ikke forventes at 

kunne undgås helt.  Faldet i afløbet vil i høj grad være afhængig af vandstanden i 

fjorden, grundet den tætte beliggenhed hertil.  

 

Limfjordsrådets sekretariat har opmålt strækningen omkring indsats AAL-525 

Bæk Å. Bunden i røret ligger under kote 0 DVR90 og det er derfor i høj grad 

Limfjordens vandstand der styrer vandstanden i den nedre del af Bæk Å.  

 

Derudover oplyser kommunen at bibeholdelsen af de 20m, er for at imødekomme 

lodsejers ønske om overgang til sine kreaturer, mellem de to stykker strandeng på 

hver side af vandløbet. I vandløbsindsatsen skal rørlagte vandløb på over 20m 

åbnes. Indsatsen i Ejstrup bæk er ”åbning af et rørlagt vandløb” og ikke en 

fjernelse af en spærring. Rørledningen udgør ikke en spærring, da faldet i 

vandløbet er stort set nul promille. Et så lavt fald forhindre ikke fauna bevægelser 

opstrøms på så kort en strækning. Åbningen af det rørlagte vandløb har til formål 

at sikre et lysåbent vandløb. 

 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 3. Billeder fra de eksisterende forhold ved udmundingen af Ejstrup Bæk. 

 

 

 
Fig. 4. Oversigtskort der viser det nye udløb (blå linje), eksistrende rør under 

strandvold som bliver liggende (grøn stiplet linje) og eksisterende rør der fjernes 

(gul stiplet linje). Knusning af eksisterende rør er fjernet fra ansøgningen. 

 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 5. Høje målebordsblade 1842-1899, der viser placering af oprindeligt forløb 

åen. Morsø Kommune har indtegnet det nuværende rørlagte forløb af åen (blå 

linje og lilla linje). 

 

Forberedende arbejde (fig. 6): 

 Etablering af oplagsplads: Der etableres et areal til oplag af opgravede rør, 

sten, maskiner, materiel.  

 Etablering af arbejdsareal (herunder rydning og køreplader): Det 

forventes ikke at der skal ryddes før anlægsarbejdet. Området kan desuden 

overvejende forventes at være kørefast.  

 Kørselsvej: Adgangsvej er fra Ørndrup vej i Karby. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 6. Kort, der viser afgangsveje til projektområdet og forslag til midlertidigt 

oplag af rør, maskiner m.v. 

 

Anlægsarbejde 

Af hensyn til kørsel med tunge maskiner i projektområdet anbefales det i 

projektbeskrivelsen, at anlægsarbejdet udføres i en periode, hvor arealerne er tørre 

eller i en periode med frost. Samtidig er det vigtigt, at arbejdet udføres uden for 

fuglenes yngleperiode.  

Herunder er følgende anlægsarbejde: 

 

 Afskæring af eksisterende rørlagt vandløb: 

Det eksisterende rør bibeholdes i det nuværende forløb og kote, men 

afskæres efter ca. 20 m, hvor strandvolden ender ud mod fjorden. 

Bundkote for rørets inderside forventes dermed at forsat, at være; 

rørindløb -0,77 DVR90 og nyt rørudløb -0,81 DVR90 og rørets forventede 

fald bliver forsat 1,94‰.   

 

 Udgravning af nyt vandløbsforløb: 

Det nye vandløb (udløb) udgraves i et let slynget forløb fra strandvold og 

ud i fjorden, ca. 15-20 meter (fig. 4). Eventuel fjernes sandbanker i det nye 

udløb.  

 

 Etablering af vandstandsmåler 
Der etableres en målestation for registrering af vandstanden.  

 

 

I projektbeskrivelsen anbefales det at anlægsarbejdet bør foretages uden for 

fuglenes ynglesæson (dværgterne, havterne og klyde), som strækker sig fra 15. 

marts - 15. august. Kystdirektoratet henviser den forbindelse til afgørelsens vilkår. 

http://www.kyst.dk/
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Desuden informerer kommunen om at røret bliver liggende i det hidtidige niveau 

og derfor vil afvandingsforholdene ikke ændres. Dermed vurderer kommunen, at 

der ikke vil være nogen indvirkning på hverken landbrugs- eller naturinteresser i 

området. 

 

Fjernet fra ansøgning 

Ansøgningen indeholdte oprindelig også et ønske om at 10 m af det eksisterende 

rør knuses og efterlades på stedet, samt etablering af en brinksikring på det nye 

udløb af røret. Efter dialog med Kystdirektoratet fjernes disse elementer fra 

ansøgningen. De overskydende rør vil i stedet blive ført bort til lovlig modtager 

uden for strandbeskyttelseslinjen. Vandløbet vil i stedet for brinksikring blive 

oprenset når det er nødvendigt jf. vandløbsloven. 

 

Gældende for området 

Arealet er registreret som beskyttet strandeng og åen beskyttet vandløb i henhold 

til naturbeskyttelsesloven §3.  

 

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. 42, Mågerodde og Karby Odde). 

Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 177 og fuglebeskyttelsesområde 

nr. 25.  

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3. 

 

I projektområdet er der kortlagt habitatnaturtyperne Strandvold med flerårige 

planter (1220) og Strandeng (1330). Derudover er der kortlagt potentielle 

levesteder for havterne og klyde ca. 600-700 m nord og vest for projektområdet. 

 

Udsnit fra Morsø Kommunens væsentlighedsvurdering: 

 

Naturtyper på udpegningsgrundlaget 

Strandenge i området er på udpegningsgrundlaget. I området findes også 

strandsøer, men disse ligger forholdsvis langt fra vandløbsprojektet. 

Strandengen er i god tilstand. Da vandløbsprojektet ikke ændrer 

afvandingen af arealet eller øger Limfjordens indtrængen, har projektet 

ingen indvirkning på strandengen. Som følge af anlægsarbejdet vil et 

område op ca. 0,02ha, blive gravet op. På dette specifikke areal findes 

Hyben rose, Marehalm og Strandarve. Rynket rose er en invasiv art, 

hvorfor fjernelse af denne vil være at betragte som et naturforbedrende 

tiltag. Marehalm og Strandarve findes i store mængder på områder som 

ikke berøres af projektet, hvorfor projektet ikke er at betragte som en 

forringelse af naturkvaliteten. Vandløbs med vandplanter er ligeledes på 

udpegningsgrundlaget. Åbningen af det rørlagte vandløb vil alt andet lige 

http://www.kyst.dk/
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føre til flere akvatiske planter og derfor bidrage til naturtypen ”Vandløb 

med vandplanter” (3260). 

Ingen andre af i tabellen nævnte naturtyper ligger i tilknytning til det 

specifikke projekt. 

 

Arter på udpegningsgrundlaget 

Odderen samlede bestandstørrelse i Danmark er ukendt, men det vurderes, 

at den nationale bestand er i fremgang både hvad angår udbredelse og 

bestandstørrelse. Odderen er generelt vidt udbredt på Mors. Nærværende 

projekt skaber et større åben vandløbsstrækning, hvorfor det vurderes at 

projektet ikke vil have en negativ effekt på odderen eller odderens levesteder 

i området. 

 

Klyden yngler hovedsageligt i kolonier primært langs lavvandede 

fjordkyster og i saltholdige eller brakke kystlaguner, hvor der findes 

slikvader og åbne enge med kort vegetation. Rederne placeres ofte på 

småøer, der er i sikkerhed for ræve og andre rovdyr. Arten er trækfugl, der 

overvintrer i Sydvesteuropa og i Vestafrika. Projektet påvirker ikke 

strandengen og vader negativt, hvilket er de foretrukne levesteder for 

klyden. 

 

Hjejle yngler i Danmark i åbne, uforstyrrede tørre og træløse heder med 

sparsom lyngvegetation. Arten er trækfugl, som overvintrer i Vesteuropa. 

Arten har været i tilbagegang i mange år, som følge af hedens opdyrkning. 

Det vurderes, at hjejle er tæt på at forsvinde som dansk ynglefugl. Arten er 

meget afhængig af lav vegetation på ynglepladsen og vil samtidig gerne 

have græsdækkede marker eller enge i nærheden til fouragering. Projektet 

ændrer ikke på Strandengens tilstand, og påvirker derfor ikke Hjejlen 

negativt. 

 

Havterne yngler i Danmark overvejende på små, ubeboede øer og holme 

med sparsom vegetation ved sikrede kyster og aldrig inde i landet. Arten er 

trækfugl, som overvintrer i åbentvandsbæltet omkring Antarktis. Havternen 

er Danmarks almindeligste ynglende terneart og forekommer i kolonier 

spredt langs de danske kyster undtagen på Bornholm. Projektet påvirker 

ikke havternernes yngle og levesteder. 

 

Dværgterne yngler i Danmark på åbne, vegetationsløse, stenede strande og i 

mindre omfang på ubeboede øer og holme. Dværgterne er trækfugl, som 

overvintrer langs Vestafrikas kyster. Største trussel for den danske 

ynglebestand vurderes at være forstyrrelse på ynglepladsen, herunder bl.a. 

menneskelig færdsel. Årsagen til tilbagegangen i den danske ynglebestand 

er formentlig den stærkt øgede rekreative udnyttelse af artens 

ynglelokaliteter med deraf følgende forstyrrelser af de ynglende fugle. 

Projektområdet er allerede i dag ikke egnet som leve- og opholdssted for 

dværgterne. Derfor vil projektet ikke have en negativ effekt på arten. 

 

Lysbuget knortegås yngler på Svalbard og Nordøstgrønland. I Danmark 

træffes de som træk- og vintergæster ved kystnære, lavvandede områder 

http://www.kyst.dk/
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med undervandsvegetation (ålegræs) og på strandenge. De seneste år også 

på landbrugsjorde. Arten er påvirket af eutrofieringsbetingede reduktioner i 

udbredelsen af vandplanter på vigtige rastepladser samt tilgroning. 

Projektet udgør >0,1‰ af Natura2000-området areal. Derfor vurderes 

projektet ikke at påvirke rasteområder i nogen betydelig grad. 

 

Vurdering af projektets påvirkning af Natura2000-området. 

Projektet vil medvirke at et hidtil utilgængeligt vandløb (rørlagt) åbnes, 

hvorved der er tale om en forbedring af naturtypen ”Vandløb med 

vandplanter”. Endvidere vurderes projektet, grundet en lokaleforhold, 

herunder egnede levesteder, samt på grund af projektets beskedne omfang, 

ikke at påvirke området som yngle- og rastelokalitet for nogle af arterne på 

udpegningsgrundlaget. Projektet forventes derfor ikke væsentligt at påvirke 

udpegningsgrundlaget for Natura2000-området. 

 

 

Kystdirektoratet kan tilslutte sig Morsø Kommunes væsentlighedsvurdering, men  

ønsker at tilføje til vurderingen, at der i projektområdet også er kortlagt 

habitatnaturtypen Strandvold med flerårige planter (1220) i god tilstand. 

Kystdirektoratet vurderer at det er et meget begrænset areal af strandvolden som 

berøres af projektet, da der bevares 20 m af de rørlagte vandløb, og vandløbet 

derfor primært åbnes op på den åbne strand, hvor der ikke er vegetation. På 

baggrund af ovenstående vurderer Kystdirektoratet at naturtypen ikke påvirkes 

væsentlig af det ansøgte projekt. 

 

Det er derfor Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i 

forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området 

væsentligt. Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på projektets karakter og 

formål med at sikre god økologisk tilstand i Bæk Å og Ejstrup Bæk, samt at skabe 

faunapassage i Bæk Å. Derudover lægges der vægt på at anlægsarbejdet foregår 

uden for fuglenes ynglesæson, samt at der benyttes den eksisterende grusvej og 

selve stranden som kørselsvej til projektområdet. Det ansøgte vil således efter 

Kystdirektoratets 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.  

 

Bilag IV-arter 

Der på Danmarks Miljøportal registreret strandtudse ca. 100-200 m sydøst for 

projektområde i vandhuller. Det oplyses af kommunen at vandløbsprojektet ikke 

ændrer afvandingen af strandengene i tilknytning til vandløbet. På baggrund af 

dette vurderer Kystdirektoratet, at projektet ikke vil påvirke vandhullerne i 

strandengen og derved heller ikke levestederne for strandtudsen.  

 

Odder er også en bilag IV-art, men er vurderet ovenstående i Morsø Kommunens 

væsentlighedsvurdering.  

 

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 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.  

 

Efter en samlet vurdering af det ansøgte vandløbsrestaureringsprojekt 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 projektet er en forudsætning for at sikre 

vandområdeplanens krav om ”God økologisk tilstand” i Bæk Å og Ejstrup bæk, 

hvor projektet vil skabe faunapassage i Bæk Å. Endvidere lægger Kystdirektoratet 

vægt, på at der er tale om genskabelse af et naturligt udløb af vandløbet. 

 

Kystdirektoratet vurderer ligeledes at projektet ikke vil give en væsentlig 

landskabelig påvirkning, hvor der lægges vægt på, at projektet er en tilbageføring 

til det oprindelige udløb af vandløbet jf. lave og høje målebordsblade. 

 

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 på denne baggrund dispensation til 

vandløbsrestaureringsprojekt i Ejstrup Bæk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Johanne Raakjær Nielsen 

+45 20 86 07 38   

jorni@kyst.dk 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 
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Afgørelsen er også sendt til: 

 Morsø Kommune, kommunen@morsoe.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, morsoe@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjøtler, 
nordvest@friluftsraadet.dk   

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Morsø, morsoe@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

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

 Ejer af matr. nr. 7a Karby By, Karby,  

 

 

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

http://www.kyst.dk/
mailto:kommunen@morsoe.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:morsoe@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:nordvest@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:dof@dof.dk
mailto:morsoe@dof.dk
mailto:jyllandskredsen@botaniskforening.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
mailto:miljo@kano-kajak.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/
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Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 42, 

Mågerodde og Karby Odde 

 

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. 42 (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. 42 (fra 

basisanalysen, juni 2020) 
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