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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
Tilladelse til kystbeskyttelse beliggende ved Bøhlørevej 5,  
Jegindø by, 7790 Thyholm.  
 

 
Struer Kommune har den 14. oktober 2019 meddelt afgørelse om 
kystbeskyttelse på matrikel nr. 42 u, Jedingø by, Jedingø beliggende 
ved Bøhlørevej 5, Jedingø, 7790 Thyholm. Struer Kommune har den 
28. oktober 2019 modtaget ændringer til tidligere ansøgning til kyst-
beskyttelse og på baggrund af vilkår og afvejning af hensyn i forhold 
til kystbeskyttelseslovens § 1, stk. 1 har Struer Kommune efterføl-
gende meddelt tilladelse til kystbeskyttelsen.  
Struer kommune har den 6. november 2020 modtaget ansøgning om 
ændringer i kystbeskyttelsesprojektet i forbindelse med ejerskifte af 
ejendommen. Struer kommune meddeler hermed tilladelse til kystsik-
ring.  
Tilladelsen er alene meddelt efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk.1. 
Tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendigt.  
 
Vilkår  
Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår:  
• Offentlig adgang langs stranden må ikke forhindres.  

• At alt aktivitet omkring opbygning og vedligeholdelse af kystbeskyt-
telse skal ske uden for fuglenes ynglesæson (1. april-15. juli).  

• Arbejde og vedligeholdelse af kystsikringen skal ske uden for træk-
fuglenes rasteperiode (1. oktober – 1. marts).  

• Arbejde og vedligeholdelse på og af kystsikringen skal ske i dagti-
merne.  

• Der kun må afskrabes jord af skråninger og diger i perioderne 15. 
maj til 15. juni og i perioden 1. september til 30. september. Når før-
ste jorden er fjernet, kan anden anlægsaktivitet ske i øvrige perioder.  

• Opførelsen af kystsikringen må ske uafhængig af yngle- og rastepe-
riode, da dette er en engangshændelse og ikke en forstyrrelse, der vil 
ske fremadrettet.  

• Alt arbejde i forbindelse med kystsikringen skal ske udenfor naturbe-
skyttelseslovens § 3-arealer.  

• Materialet til diget og forstranden skal bestå af materiale hentet fra 
godkendt indvindingsområde eller tilladelse efter kystbeskyttelseslo-
ven § 16 b.  

• Vedligeholdelse af digets forside indbefatter bl.a.  

o At ræve, muldvarpe, rotter (mosegrise) og lignende skadedyr skal 
bekæmpes effektivt i forbindelse med kystsikringen.  

o Slåning eller afgræsning.  

o Bekæmpelse af buske og træer.  
o Bekæmpelse af tidsler, roser m.v., der giver huller i græslaget  
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• Kystsikringens hårde elementer skal fjernes, hvis kystsikringen mi-
ster sin funktion. Dette tinglyses på ejendommen og på ejers regning, 
jf. kystbeskyttelseslovens § 3 stk. 7  
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Baggrund:  
Ejer af Bøhlørevej 5, Jegindø by, 7790 Thyholm, har ansøgt om etab-
lering af kystbeskyttelse til sikring af privat grund og ejendom.  
Kystbeskyttelsen består af en faststøbt betonspuns, der samtidig vil 
udgøre bygningselement i forbindelse med opførelse af et nyt byggeri 
på ejendommen. Betonspunsen har en topkote på +2,5 meter over 
DVR90 og bundkote på -0,5 meter under DVR90.  
Der vil der blive opbygget et dige fra betonspunsen og ned mod ky-
sten. Diget starter ved væggen i kote +2,0 meter over DVR90 og for-
sætter ud med en 9 meter bred, gradueret hældning, startende på 1:4 
fra væggen, 1:6 midtpå, sluttende med 1:8. På digets overflade læg-
ges 20 cm leret muld, som bliver tilsået med vandresistent græs, som 
strandsvinger, rødsvingel og krybende hvene.  
 
Afgørelsen meddelt den 14. oktober bygger på en høringsperiode af 
ansøgning. På baggrund af de ændringer som er i det nye projekt, 
vurderer Struer kommune ikke, at en ny høring er nødvendigt, da æn-
dringer ligger inden for de rammer og arealanvendelse, som der er gi-
vet tilladelse til ved den tidligere afgørelse. Da begge ansøgninger 
består af en spunsvæg og et dige. Spunsvæggen består nu i stedet af 
en betonvæg og ikke plastspuns. Diget foran spunsvæggen vil ikke 
være beskyttet af stenkastning, men i stedet en græsbladning der tå-
ler saltvand. Det ansøgte kystsikringsprojekt med ændringerne, vur-
deres forsat at være en forbedring af den nuværende situation. Den 
nuværende situation består af delvis nedbrudte træhøfder placeret på 
stranden og et dige beliggende på forstranden bestående af jord og 
stenkastning.  
 
Begrundelse:  
I afgørelsen har Struer Kommune lagt vægt på behovet for kystbe-
skyttelse og den rekreative udnyttelse af kysten.  
Struer Kommune vurderer derfor, at den tilbagetrukket tætte beton-
spunsvæg og det foran liggende dige vil minimere risikoen for over-
svømmelsen. Der er dog risiko for at vandet vil komme ind fra siderne 
af anlægget.  
 
Struer Kommune vurderer, at der ikke vil ske en væsentlig forringelse 
af naturtyper og levesteder, bilag IV-arter, eller at anlægget i øvrigt vil 
medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, 
som området er udpeget for. Struer Kommune vurderer derfor, at der 
ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet (se afsnit 
”Natura 2000 og bilag IV” og ”Screening og VVM”).  
 
Storme og erosion  
Der er set på forskellige stormes påvirkning af kysten omkring og ved 
den eksisterende kystbeskyttelse.  
Ved tidligere ansøgning har der været dokumentere erosion ved orto-
foto fra 1945, 1995, 1999, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 og 2016, 
samt erosionslinjer fra 1995 og 2017.  
Udviklingen for erosionens linje ses for 1964, 1975, 1987,1995, 2002, 
2004, 2010, 2015 og 2019, i en dokumentation som Struer Kommune 
har udarbejdet. Det ses, at erosionslinjen er rykket mellem fire til syv 
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meter længere ind i landet i løbet af de sidste 55 år. Struer Kommune 
vurderer, dette skyldes den naturlige materialeflytning, da læsideero-
sionen vil finde sted på østsiden af anlægget grundet strømretningen.  
 
Beskyttet natur  
Nær det ansøgte kystsikringsanlæg er strandeng, overdrev og strand-
vold, som alle er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og kystbe-
skyttelseslovens § 3a stk. 1. Der er derfor sat vilkår, om at alt arbejde 
skal ske uden for § 3-arealerne, og derved vil kystsikringen have en 
neutral effekt på områderne.  
 
Natura 2000 og Bilag IV-arter:  
Projektet ligger indenfor Natura 2000-område nr. 28. Natura 2000-
området indeholder blandt andet Skibsted Fjord, som matriklen ligger 
ned til.  
Habitatnaturtyperne, som ligger op til projektområdet, er surt over-
drev, strandeng, tør hede, strandvold med flerårige samt det marine-
habitat bugt. Disse udpegningsgrundlag for habitatområdet vurderer 
Struer Kommune vil blive påvirket neutralt, da kystsikringsprojektet 
ligger udenfor disse områder og der er sat vilkår om at alt arbejde 
skal ske udenfor §3-arealer og Natura 2000 habitat områder.  
 
Struer Kommunen vurderer, at odderen kan forekomme i nærområ-
det. Kystsikringen vurderes at have en neutral effekt på odderen, da 
området ligger i forbindelse med beboelse, men for at sikre mest opti-
male forhold, er der stillet vilkår, om at vedligeholdelsen sker om da-
gen, da odderen er nataktiv.  
Ynglefuglene klyder og havterner ankommer til Natura 2000-området 
i april og yngler frem til midt/slut juli.  
De tre trækfugle lysbuget knortegæs, toppet skalle sluger og hvinand 
raster i Natura 2000-området fra september og flyver igen mod deres 
yngleområder i april og maj måned. Hjejlen er i området fra marts til 
november.  
Struer Kommune vurderer, at kystbeskyttelsen vil have en neutral ef-
fekt på både træk- og ynglefugle, da kystsikringen tæt på beboelse og 
de blot skal 100 meter længere for at have ro. Men for at sikre områ-
det og sikre de mest optimale forhold for fuglene sættes der vilkår om 
at vedligeholdelse og arbejde på kystsikringen skal ske i månederne: 
august, september, og marts. Til gengæld skal fuglene have ro til at 
raste og yngle i månederne oktober, november, december, januar, fe-
bruar, april, maj, juni og juli, da fuglene er mere sårbare i disse måne-
der overfor forstyrrelser.  
Struer Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke giver anledning 
til nogen væsentlig påvirkning for arterne der udgør udpegnings-
grundlaget både Natura 2000-område nr. 28.  
 
Struer Kommune har ikke kendskab til, at der skulle leve birkemus på 
Jegindø. Dog er området egnet til levested for birkemus og er et mu-
ligt udbredelsesområde.  
Birkemusen søger ofte sin føde om natten. Der sættes derfor vilkår 
om, der ikke må ske vedligeholdelse og arbejde på kystsikringen om 
natten.  
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På diget, som kan være potentielt dvale og ynglested for birkemusen, 

må der kun graves, fjernes jord eller afskrabes jord i perioderne 15. 
maj til 15. juni og i perioden 1. september til 30. september.  
 
Skaldyrvande  
Bugten hører under skaldyrvande og skal derfor opfylde en række 
kvalitetskrav i forhold til bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyr-
vande. Struer Kommune vurderer at kystsikringen vil have en neutral 
effekt.  
 
Fredninger  
Selve bugten er fredet, som gælder for færden med sejlads og jagt. 
Kystsikringen vil have neutral effekt.  
 
Vildtreservat  
Jagtloven giver i kapitel 5 omkring vildtreservater § 22, stk. 5, at reg-
lerne for et vildtreservat gælder ikke for færdsel og ophold, som er 
nødvendig for udnyttelsen af en tilladelse til kystbeskyttelsesforan-
staltninger efter kystbeskyttelsesloven.  
Bugten og det yderste strandareal hører også under natur- og vildtre-
servat. Lov om jagt og vildt reservat bliver erstattet af kyst-beskyttel-
sesloven igen § 3a, da kystbeskyttelsen er givet efter tilladelse af § 3 i 
kystbeskyttelsesloven. Ud fra de vilkår der er sat sikres det, at kyst-
sikringen vil have en neutral effekt på dyrelivet for både pattedyr og 
fugle.  
 
Strandbeskyttelseslinje:  
Bestemmelserne vedrørende strandbeskyttelseslinjen gælder ikke for 
etablering af kystbeskyttelse jf. § 1 i bekendtgørelse om bygge- og 
beskyttelseslinjer.  
Struer Kommune vurderer på baggrund af screening, hvor landskab 
og natur vurderes, at kystbeskyttelsen har en neutral effekt på områ-
det.  
 
Screening og VVM  
Kommunens afgørelse vedr. udarbejdelse af konsekvensvurdering 
træffes efter § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale  
naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt 
angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt, etablering og udvidelse 
af visse anlæg på søterritoriet.  
 
På baggrund af ansøgers screening og Struer Kommunes egen 
screening, har Struer Kommune besluttet ikke at udarbejdes en miljø-
konsekvensrapport.  
Struer Kommunes afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljø-
konsekvensrapport er truffet efter § 21 i Lovbekendtgørelse om miljø-
vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  
 
Kystbeskyttelsesforanstaltninger er optaget på miljøvurderingslovens 
bilag 2, punkt 10, litra k:  
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”Kystanlæg til mod virkning af erosion og maritime vandbygningskon-
struktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. skråningsbeskyt-
telser, strandhøfder og diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og an-
dre konstruktioner til beskyttelse mod havet bortset fra vedligehol-
delse og genopførelse af sådanne anlæg”.  
 
Struer Kommune har ved afgørelsen lagt vægt på følgende forhold:  
Natur og dyreliv:  
Struer Kommune har vurderet at anlægget ikke vil medføre væsent-
lige påvirkninger på naturen i tilknytning til anlægget. Struer Kom-
mune har også vurderet at dyrelivet i området ikke vil blive påvirket 
væsentligt af anlægget, og at de stillede vilkår vil bevirke at der ikke 
sker væsentlige forstyrrelser i anlægs- eller driftsfasen.  
 
Miljø:  
Struer Kommune har vurderet at anlægget ikke giver anledning til for-
urening eller på anden måde forringer det omkringliggende miljø.  
 
Landskabelige påvirkninger:  
Kystsikringsprojekter er beliggende indenfor kystnærhedszonen og 
strandbeskyttelseslinjen.  
Dette forhold er vurderet i forbindelse med meddelelse af tilladelsen 
til kystbeskyttelsen. Heraf fremgår blandt andet, at aktiviteten ikke 
vurderes at påvirke den landskabelige oplevelse væsentligt.  
 
Afvejning af hensyn i forhold til kystbeskyttelsesloven § 1 stk. 1:  
Hensyn 1: Behov for kystbeskyttelse:  
Struer Kommune vurderer, at der er behov for beskyttelse af bebyg-
gelsen.  
Den eksisterende kystbeskyttelse i form af skråningsbeskyttelse, 
sandfodring, høfde, bølgebryder, dige og stakit fra 1981, som blev 
etableret efter en orkan og omfattende oversvømmelse, vurderes ikke 
til at opfylde det nuværende behov for beskyttelse.  
Dette er blevet nedbrudt med årene, og der er med tiden sket en ero-
sion af diget.  
Derfor er der behov for fornyelse af kystbeskyttelsen, da der er behov 
for at sikre det bagvedliggende beboelse ved kraftig blæst og høj-
vande.  
Hensyn 3: Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og 
miljømæssige kvalitet:  
Kystbeskyttelsens tekniske kvalitet:  
Det ansøgte projekt indeholder en betonspunsvæg op til kote +2,5 
meter, samt et dige med gradueret hældning, fra 1:4 til 1:8, startende 
i kote +2,0 meter.  
Struer Kommune vurderer, at kystbeskyttelsen vil minimere risikoen 
for oversvømmelse, men det kan forekomme, at der kommer vand fra 
siderne.  
 
Kystbeskyttelsens miljømæssige kvalitet:  
Struer Kommune vurderer, at kystsikringsprojektet vil have en neutral 
effekt på miljøet. Det vurderes på baggrund af at den hårde del af 
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kystsikringen ligger tilbage trukket på grunden, med en blød kystsik-
ring foran bestående af diget. Diget vil kunne erodere væk under eks-
tremt højvande. Diget vil der blive genetableret med sand jf. vilkå-
rene.  
 
Kystlandskabet: Ud fra luftfotos og besigtigelse er der foretaget en 
vurdering af det eksisterende kystlandskab. Projektet finder sted på 
en kyststrækning ud fra et område, hvor flere huse ligger langs ky-
sten. Der er således ikke tale om et uberørt kystlandskab. Der er lidt 
over 700 meter til nærmeste anden kystsikring som består af en 
høfde.  
For det ansøgte kystbeskyttelsesprojekt vurderer Struer Kommune, at 
kystsikringsprojektet vil påvirke kystlandskabet positivt, da den nuvæ-
rende pælekonstruktion bliver fjernet og det ansøgte projekt bliver 
yderligere tilbagerykket, samt diget bliver opbygget uden stenkast-
ning.  
 
Mulighed for fridynamik:  
Projektet indeholder kun passive foranstaltninger, men det er muligt 
at vandet kan gå ind og erodere af diget. Fridynamik vil ikke være til-
tede ved hårde kystsikringer, men er der mulighed for at vandet kan 
tage af kystsikringen, som vil blive vedligeholdt med supplering af 
sand.  
 
Bevaring af natur  
Projektet er beliggende i udkanten af Natura 2000-område. Da kyst-
sikringsprojektet i sig selve er passivt og ligger udenfor § 3-områder, 
vurderer Struer Kommune, at det har en neutral effekt på naturen 
som § 3-områder og de naturtyper, som danner udpegningsgrundla-
get for Natura 2000 levesteder. For at sikre de bedste betingelser for 
de arter, der danner udpegningsgrundlaget for Natura 2000, er der 
sat vilkår om, hvornår vedligeholdelse må finde sted. (Se afsnit ” Na-
tura 2000 og Bilag IV-arter” og ”Screening og VVM”) Selve kystsik-
ringsprojektet vurderes at have en neutral effekt på naturen.  
 
Hensyn 4: Den rekreative udnyttelse af kysten: 
Struer Kommune vurderer, at der vil ske en forbedring af muligheden 
for rekreativ udnyttelse af kysten, da kystbeskyttelsen bliver rykket til-
bage og at pælekonstruktionen fjernes og der således kommer en 
bredere passage på stranden.  
 
Hensyn 5: Sikring af eksisterende adgang til og langs kysten:  
Struer Kommune vurderer, at der vil ske en forbedring af mulighed for 
adgang langs kysten, da kystsikringsanlægget bliver trukket længere 
op på stranden.  
 
Konklusion på den samlede afvejning af hensyn:  
På baggrund af den samlede afvejning af hensyn efter § 1 i kystbe-
skyttelsesloven vurderes den ansøgte kystbeskyttelse at kunne efter-
leve hensynene.  
 
Partshøring:  
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Første projekt var i høring 6. august til 4. september 2019. Der har 
ikke været høring af ændringerne af projektet, da Struer Kommune 
vurderer, at der er tale om mindre væsentlige ændringer. Projektet 
vurderes at have samme areal anvendelse, samme funktion og ele-
menter. Både først ansøgte med senere ændringer og det nu ansøgte 
projekt består af en spunsvæg, hvor den nu er i beton og tidligere var 
i plast. Foran spunsvæggen bliver der i begge ansøgninger placeret 
et dige. I den nye ansøgning ligger ændringerne på at der nu ingen 
stenkastning er, og at hældningen er blevet mindre stejl, men det hol-
der sig stadig inden for samme areal.  
 
Klage- og søgsmålsvejledning:  
Dette dokument indeholder to afgørelser:  
1. Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven om tilladelse til projektet.  
 
2. Afgørelse efter miljøvurderingsloven om, at der ikke skal udarbej-
des miljøvurdering.  
 
Ovenstående afgørelser kan i henhold til kystbeskyttelseslovens § 18, 
stk.1 og miljøvurderingslovens § 49 påklages til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet.  
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 Planklagenævnet via klageportalen sammen 
med eventuelle bemærkninger samt juridiske eller administrative do-
kumenter. 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 fredag den 6. december 2019 kl. 
23:59. En klage over afgørelsen 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. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Carsten Dietz Pedersen 
 

 


