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Afgørelse om ikke påbud vedr. kystbeskyttelse ved Handbjerg 
Kystbeskyttelseslag beliggende ved Åvej, 7830 Vinderup 
 
Afgørelse nr. 1 i henhold til følgebrev. Afgørelsen er vedr. overhol-
delse af tilladelse fra 1990. 
  
Struer Kommune har modtaget anmeldelser om at forholdene ved 
Handbjerg Kystbeskyttelseslag ikke overholder de tidligere meddelte 
tilladelser og vilkår. 
 
Denne afgørelse er en af flere afgørelser vedr. kystbeskyttelse ved 
Handbjerg Kystbeskyttelseslag. Struer Kommune henviser til følge-
breve vedr. kystbeskyttelsen for gennemgang af de øvrige sager og 
bilag til øvrige afgørelser. 
 
Struer Kommune meddeler hermed afgørelse om at der ikke medde-
les påbud i henhold til kystbeskyttelseslovens §3 og §19a da Struer 
Kommune vurderer at tilladelsen fra 1990 er overholdt. 
 
Tilladelsen fra 1990 (bilag 1a) indeholder en beskrivelse af anlægget. 
Luftfoto med anlægget fremgår af bilag 1b. 
Anlægget er siden blevet udvidet af flere omgange. Udvidelserne/for-
stærkninger er behandlet i de afgørelser som fremgår af følgebrevet. 
Det er Struer Kommunens vurdering at tilladelsen fra 1990 er over-
holdt. Dette er vurderet ud fra en gennemgang af lagets samlede an-
læg (bilag 1c). 
 
Høring 
Et udkast til afgørelsen har været i høring fra den 15. januar 2021 til 
den 26. februar 2021. 
Der er i høringsperioden indkommet fire bemærkninger. 
Høringen har ikke medført ændringer i afgørelsen.  
 
Kopi af dette brev er sendt til: 
Ansøger 
Ejer af matriklerne 
Naboejendomme 
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
– e-mail: natur@dof.dk  
DOF’s lokalgruppe – e-mail: struer@dof.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn Ø – e-mail: dnstruer-sager@dn.dk   
Holstebro Museum – e-mail: lis.helles@holstebro-museum.dk  
Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd v/Anni Juhl Jørgensen, Fredensvang 
30, Bremdal, 7600 Struer – e-mail: ajj-7600@webspeed.dk 
Dansk Kano og Kajak Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion, 
2605 Brøndby – e-mail: dkf@kano-kajak.dk 
Dansk Forening for Rosport, Postboks 74, Skovalleen 38A, 2880 
Bagsværd. – e-mail: dffr@roning.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten – e-mail 
post@sportsfiskerforbundet.dk  
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Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Erik Schou Nielsen – 
e-mail: enie@aabc.dk 
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, Att.: Bent Odgaard, Geo-
logisk Institut, C F Møllers Allé, bygning 1120, 8000 Århus C – e-mail: 
dbf.oestjylland@gmail.com 
Naturstyrelsen Vestjylland – e-mail: VES@nst.dk  
Frands Jensen, Jagtforeningerne i Struer kommune, Tjørnevej 29, 
Serup, 7790 Thyholm – e-mail: frands.inga@mail.dk  
Kulturstyrelsen – e-mail: post@kulturstyrelsen.dk 
 
 
Klage- og søgsmålsvejledning:  
 
Ovenstående afgørelse kan i henhold til kystbeskyttelseslovens § 18, 
stk.1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen: 

• erhvervsministeren 
• ansøger og ejer  
• landsdækkende foreninger og organisationer 
• alle, som har en retlig interesse i sagens udfald 

 
Som ansøger får man besked, hvis andre klager over afgørelsen.  
 
En klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klagepor-
talen sammen med eventuelle bemærkninger samt juridiske eller ad-
ministrative dokumenter. Du kan tilgå klageportalen via  
www.borger.dk eller www.virk.dk. 
 
Du kan finde yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. 
på Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.  
Klagen skal være modtaget senest 22. juli 2021. En klage over afgø-
relsen har opsættende virkning.  
 
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra 
den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. kystbeskyttelseslovens § 
18b, stk. 1. 
 
 
Venlig hilsen 
                                     
 
 
Jakob Bisgaard                  Marianne Bredal 
Direktør                        Teknik-, miljø- og  

                                                                        klimaudvalget, formand 
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Beskrivelse af anlægget ved Handbjerg Kystbeskyttelseslag juni 2020 

 

 

Luftfoto 2020 

 

Anlægget begynder ved Skellgrøften i øst og strækker sig ca. 470. meter mod vest. 

Anlægget består af fire høfder, to høfder mod øst, der er opført af granit og to høfder der består af beton. 

 

Høfde bestående af granit. 



 

Luftfoto af beton høfderne 

Skråningsbeskyttelsen er sikret med fiberdu, som enkelte steder er synlig.  Skråningsbeskyttelsen er udført 
med granit i størrelsen 20-80 cm. Skråningsbeskyttelsen varierer lidt i højde, men er opført op til en kote 
mellem ca. 2,2 og 3 meter. 

 



Vestlige ende af skråningsbeskyttelsen 

Enkelte steder er skråningsbeskyttelsen sikret med mindre sten på det bagved liggende areal, for at 
modvirker skader fra overskyldende vand. 

 

Skråningsbeskyttelsen set fra vest mod øst. 

Skråningsbeskyttelsen er enkelte steder i begyndende forfald og det må forventes at der i de kommende år 
skal ske en reparation af beskyttelsen, der er ikke tydeligt alamerende tegn på at konstruktionen er 
svækket på nuværende tidspunkt. 

Forstranden fremstod ved besigtigelsen i juni tydelig, men vil ved en højere vandstand ikke være synig, eller 
farbar. 

 


