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Afslag på dispensation til opførelse af sommerhus i §3 beskyttet 
mose på matrikel 7ad Lyngs by, Lyngs i Struer Kommune  
 
Struer Kommune modtog den 12. marts 2021 din ansøgning om dispensation 
fra naturbeskyttelseslovens § 3 til byggeri af sommerhus i beskyttet mose jf. 
bilag 1.  
 
Projektet udføres i et område, der er vejledende registreret som § 3 beskyttet 
mose i et lokalplanlagt område fra 1998, og projektet kræver derfor dispen-
sation fra naturbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 1986 af 27. oktober 2021). 
 
Der kan jf. naturbeskyttelseslovens § 65 i særligt tilfælde meddeles dispensa-
tion fra naturbeskyttelseslovens § 3. Struer Kommune anser ikke opførsel af 
det ansøgte sommerhus for at være sådan et særligt tilfælde, at der kan be-
grundes dispensation. Struer Kommune meddeler derfor afslag til det an-
søgte. 
 
Begrundelse for afslag på dispensationen 
Alle former for tilstandsændring i beskyttet natur kræver dispensation fra na-
turbeskyttelseslovens § 3. Formålet med beskyttelsen er at medvirke til at 
værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bære-
dygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af det 
naturlige dyre- og planteliv.    
 
Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation fra beskyttelsen. I så fald 
skal der være tale om et indgreb, der ikke skønnes at medføre nogen afgø-
rende forrykning af tilstanden i naturområdet, eller at indgrebet vurderes at 
være naturforbedrende.  
Bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens §3 er udformet som en forbudsbe-
stemmelse, da bevarelsen af de beskyttede naturtyper er et udtryk for en ge-
nerel samfundsinteresse.  
 
Det følger af de almindelige bemærkninger til naturbeskyttelsesloven, at der 
skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan meddeles dispensation til 
foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når æn-
dringerne er væsentlige eller i strid med ønsket om at opretholde de pågæl-
dende naturtyper.  En væsentlig jordbrugs- eller anden almindelig økono-
misk interesse er således ikke i sig selv tilstrækkeligt til at kunne begrunde 
en dispensation.  
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Jævnfør naturtypebekendtgørelsens § 1 (BEK nr. 1067 af 21.august 2018) og 
naturbeskyttelsesloven med tilhørende vejledninger fremgår det at ”Moser, 
søer og vandløb, der den 1. juli 1992 lå i byzone eller sommerhusområde, er 
i fuldt omfang omfattet af den generelle beskyttelse. Dette gælder også for 
arealer, som i 1992 var mose, men som nu er en af de andre naturtyper f.eks. 
en sø eller en eng”. 
 
Jævnfør gældende lokalplan 4.1 fra 1998 for ”Sommerhusområde Lyngs-
Torpe” fremgår det af både tekst og tilhørende kortbilag, at arealet er beskyt-
tet efter naturbeskyttelseslovens §3.  
 
Arealet har således både været vejledende §3 registreret ved lokalplanens 
vedtagelse og i den offentligt tilgængelige vejledende §3 registrering.  
 
Projektbeskrivelse 
Ansøger har den 12.03 2021 ansøgt om dispensation fra lokalplan og §3 i na-
turbeskyttelsesloven til at opføre 97,62 m2 sommerhus og 22,38 m2 over-
dækket terrasse på pågældende grund, der er §3 registeret som beskyttet 
mose. Ansøgningen om dispensation kommer på baggrund af afslag på byg-
getilladelse, meddelt d. 10.03.2021, der blev truffet med udgangspunkt i §3 
beskyttelsen. Afslag på byggetilladelse blev ikke påklaget.  
  
Beskyttet natur 
Arealet er blevet besigtiget i sommeren 2021. Der findes ikke tidligere be-
sigtigelser for det konkrete areal.   
På besigtigelsestidspunktet var vegetationen på arealet sparsom, da arealet 
var påvirket af, at der var fjernet træer og rødder, samt udlagt grus udover 
størstedelen af matriklen. Der var ikke ansøgt om dispensation til at foretage 
dette indgreb.   
På kanterne af arealet kunne det konstateres at der voksede tagrør, star sp., 
lysesiv, mosebunke, birk sp. og tormentil. 
  
Besigtigelse af det sammenlignelige naboareal, skovbevokset mose, der lig-
ger øst for denne matrikel og ligger i samme kote (højdekurvedata fra 
2014/15) og er en del af den samme mose har følgende planteliste: 
Dunbirk, Almindelig eg, Pil. Sp, Kristtorn, Rød-el, Alm røn, Sitkagran, Klit-
fyr, Brombær, Almindelig gedeblad, Mosepors, Rose sp., Hedelyng, Klokke-
lyng, Fløjsgræs, Blåtop, Lysesiv, Tagrør, Rørgræs, Star sp., Bølget bunke, 
Kærtidsel, Dueurt sp. Smalbladet mangeløv, Tørvemos sp. og Bladmosser 
sp.  
 
Gennemgang af historiske kort (målebordsblade) viser at arealet i perioden 
1842-1870 var hede-mose. På luftfotos fra 1954 og 1965 kan man se, at et 
større område er omlagt i forhold til omkringliggende natur. På luftfotos fra 
1987 og frem til 2021 har arealet ligget urørt hen, med en tiltagende tilgro-
ning i nåle- og løvtræer.   
   
Natura 2000 og bilag IV-arter 
Nærmeste Natura 2000 område, Nr. 28 Agger tange, Nissum Bredning, 
Skibsted fjord og Agerø, ligger cirka 150 meter fra projektet. Den §3 beskyt-
tede mosen som helhed støder op til området kun adskilt af asfaltvej.  
Udpegningsgrundlaget fremgår af bilag 2. 
Mosen ligger i tilknytning til kortlagt habitatnatur. Naturtyperne er strand-
eng, laguner og surt overdrev.   Endvidere er der registeret hjejle som også er 
en del af udpegningsgrundlaget, anført som trækfugl.   
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Hovedprincippet for administrationen af Natura 2000-områderne kan kort 
beskrives således, at Habitatdirektivet forpligtiger myndigheder til ikke at 
træffe afgørelser der kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. 
 
Habitatdirektivet forpligtiger endvidere medlemslandene til en streng beskyt-
telse af en række dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. habitat-
bekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Denne beskyttelse skal sikre, at 
arterne bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arternes raste- og ynglesteder 
ikke beskadiges eller ødelægges. 
 
Vurderingen af om arternes yngle- og leveområde ødelægges, skal ses ud fra 
en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet), såle-
des kan der for et lokalområde være flere yngle- og rasteområder, og et pro-
jekt kan derfor gennemføres så længe den økologiske funktionalitet af yngle- 
og rasteområdet opretholdes på mindst samme niveau. 
 
Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune: 
 

- spidssnudet frø 
- stor vandsalamander  
- strandtudse 
- odder 
- birkemus 
- markfirben 
- ulv 
- flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skimmel-, 

langøret- og brunflagermus)  
 

Der findes odder i området. Der er ikke konkret viden om de øvrige arter. 
Men naturen i området vurderes potentielt at være levested for markfirben, 
spidssnudet frø, stor vandsalamander og strandtudse.  
Grundet afgørelsens karakter vurderes den ikke at have nogen effekt på no-
gen af ovenstående arter.  
 
Samlet vurdering 
Der gives afslag på din ansøgning om opførelse af sommerhus med tilhø-
rende overdækket terrasse.  Afslaget gives på baggrund af, at arealet er §3 
beskyttet mose, hvor der ikke er lovhjemmel til at meddele dispensation 
jævnfør naturbeskyttelsesloven.   
 
Da der gives afslag til projektet, vil dette ikke have betydning for Natura 
2000-områdets arter og naturtyper opført på udpegningsgrundlaget, samt ar-
ter opført på habitatdirektivets bilag IV.  
 
Afslaget er endvidere i overensstemmelse med lokalplan for området samt 
kommuneplanens retningslinjer for det Grønne Danmarkskort.  
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Yderligere oplysninger 
I kommuneplanen er arealet en del af det Grønne Danmarkskort udpeget som 
økologisk forbindelse.  Indenfor de økologiske forbindelseslinjer må der 
ikke gennemføres projekter, der kan forhindre, at der på længere sigt sker en 
udbygning af forbindelseslinjerne eller tillades indgreb, som forringer for-
bindelseslinjernes formål.  
Udpegningen er sket som følge af en ændring til planloven vedtaget af Fol-
ketinget i 2017.  
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen anses, som værende af almindelig offentlig interesse, og offent-
liggøres derfor jf. § 11 i naturtypebekendtgørelsen. Offentliggørelsen sker 
fredag d. 21. januar 2022 ved annoncering på kommunens hjemmeside.  
 
Klage- og søgsmålsvejledning 
Afgørelsen kan ifølge Naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, må dispensati-
onen ikke udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder 
dispensationen. Klagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve klagens op-
sættende virkning. 

Ansøger kan klage over afgørelsen. Ejer kan klage over afgørelsen. Offent-
lige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger 
med væsentlig interesse i afgørelsen er klageberettiget efter Naturbeskyttel-
sesloven.  

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende 
klageportalen findes på https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLogin-
Provider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External. Du klager via kla-
geportalen, som du finder via https://naevneneshus.dk/, www.borger.dk eller 
www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgi-
vet, når den er tilgængelig for Struer Kommune via klageportalen.  
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900kr for borgere og 1.800kr for 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Struer Kommune. Hvis 
Struer Kommune fastholder afgørelsen, sender Struer Kommune klagen vi-
dere til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresen-
delsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Kla-
geportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 
du sende en begrundet anmodning til Struer Kommune. Struer Kommune vi-
deresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naev-
neneshus.dk/. 

Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra tilladelsens offentliggørelse.  
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Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måne-
der, fra du har modtaget dette brev. 

 

Denne afgørelse er sendt til følgende klageberettigede; 
 

 Ove Grønkær Nielsen, Ejer og ansøger 
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dnstruer-sager@dn.dk; 

dn@dn.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; struer@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjyl-

land@gmail.com  
 Danmarks sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk og 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk. 
 Holstebro Museum, mette.klingenberg@holstebro-museum.dk 

 
  
 
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig 
på telefon 968484 eller e-mail teknisk@struer.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Martin Friis Larsen  
Skov- og landskabsingeniør 
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Bilag 1 
 

 
Figur 1. Markering af matrikel for det ansøgte projekt 

 
Figur 2. Markering af projekt og vejledende §3 registrering 
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Bilag 2  
 
 
Udpegningsgrundlag for Natura 2000 
 

 
 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Martin Friis Larsen 
Struer Kommune 
 


