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Att. Cornelia Maj Christensen   

   

  

 

Vedr.: Dispensation fra statsfredningskendelse vedrørende Agger Tange af 

27. juni 2016, til fræsning af rynket rose med bioroter 
 

Ansøgning 

Naturstyrelsen har den 20. december 2016 modtaget ansøgning om at foretage 

fræsning af rynket rose på at areal beliggende indenfor den sydlige del af Agger 

Tange. 

 

Afgørelse 

Naturstyrelsen giver dispensation i medfør af § 18, stk. 1 i bekendtgørelse om 

fredning af Agger Tange m.v.
1
 til biofræsning af rynket rose som ansøgt. 

 

Dispensationen omfatter 

• kørsel med traktor med monteret fræser/biorotor indenfor den sydlige del af 

Agger Tange, matr. nr. 23b, 7000f, 185, 188, 190, 192, Agger By, Agger, 

indenfor et område på ca. 195 ha, hvor der er en estimeret forekomst af 

rynket rose på ca. 7,6 ha.  

 

Naturstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, 

jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 3. 

 

Dispensationen vedrører alene bestemmelserne i bekendtgørelse om fredning af 

Agger Tange m.v. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. 

 

Dispensationen vil blive offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside den 6. 

januar 2017. 

 

Vilkår for dispensationen 

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

• biofræsning af rynket rose skal udføres mellem 1. december og 31. marts, 
som ligger udenfor fuglenes, strandtudsens og markfirbenets ynglesæson. 

• der må ikke foretages terrænændringer, hvilket betyder, at arealernes 
hidtidige terrænkarakter skal bevares efter endt fræsning. 
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Redegørelse for sagen 

Naturstyrelsen Thy ansøger om dispensation til bekæmpelse af rynket rose ved 

brug af fræsning/biorotor indenfor fredningslinjen. Bekæmpelsen gennemføres 

indenfor den sydlige del af Agger Tange indenfor et område på ca. 195 ha, hvor der 

er en estimeret forekomst af rynket rose på ca. 7,6 ha (Bilag 1.).  

 
Rynket rose fjernes ved fræsning. Fræsning af rynket rose vil kun foregå, hvor der 
forekommer buske og biorotoren er ikke aktiv mellem buskene, hvor biorotoren 
kører med hævet redskab. Redskabet, der fræses med, har roterende knive og er 
monteret på en traktor, figur 2. Maskinen er udviklet til at behandle jorden ned i 
ca. 20 cm´s dybde og den efterlader størstedelen af rødderne oven på jorden, hvor 
de udtørrer. Der er meget lille genvækst efter behandlingen, som formodes at 
skulle gentages i 1-2 år inden roserne helt forsvinder.  

 

 

 
Figur 1 Traktor med monteret fræser/biorotor. 

Der er tale om et indgreb, som er en integreret del af et større LIFE-projekt 

(LIFE12 NAT/DK/001073) der gennemføres i perioden 2013-2018. En af de 

primære indsatser i LIFE projektet er at reducere udbredelsen af rynket rose 

indenfor 11 forskellige N2000-områder langs Vestkysten og forbedre 

erfaringsgrundlaget for brug af forskellige metoder til bekæmpelse af rynket rose.  

 

Formålet bag bekæmpelsen af rynket rose i dette projekt er, at fremme udviklingen 

af naturtyperne 1330 (strandeng), 2130 (grå/grøn klit) og 2190 (klitlavning) og 

mindske truslen af tilgroning med invasive arter og samtidig at generere en 

forbedret og ny viden om metoder, der egner sig til bekæmpelse af rynket rose. 

 

Rynket rose er en problematisk invasiv art fordi: 

• Rynket rose spreder sig med stor hastighed. Medmindre der foretages en 

indsats for at bekæmpe og begrænse spredningen af rynket rose forventes 

det, at 8,4 % af klitarealerne i 2034 vil være dækket med rynket rose. 

• Spredningen af rynket rose medfører, at de naturligt forekommende 

hjemmehørende arter og naturtyper udkonkurreres med faldende 

biodiversitet til følge.  

• Forekomsten af rynket rose påvirker naturområdernes rekreative værdi og 

den vil på sigt ændre klitlandskabet markant 
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For N2000 nr.24: Hanstholm, Nors Sø og Vandet Sø, står der i Natura 2000 

planens område specifikke retningslinjer (s. 19): 

Der iværksættes en bekæmpelse af invasive arter på naturtyperne strandvold 

med flerårige planter, strandeng, hvid klit, grå/grøn klit, havtornklit og tør hede 

med fokus på arealer med en forekomst på over 10 %. 

 

Forekomsterne af rynket rose indenfor arealerne er koncentreret og de fleste buske 

har en gennemsnitsstørrelse på ca. 20 m2. Indgrebene vil derfor være meget 

punktorienteret og vurderes efterfølgende hurtigt at vokse til med de for 

naturtypen karakteristiske planter. Derudover vil indgrebene forbedre forholdene 

for en række insekter, som i forhold til både fødesøgning og ynglemuligheder har 

gavn af en øget forekomst af blottede sandflader. Markfirben vil ligeledes ift. 

Fouragering- og ynglemuligheder tilgodeses via disse indgreb. 

 

Den sydlige del af Agger Tange, matr. nr. 23b, 7000f, 185, 188, 190, 192, Agger By, 

Agger, ligger inden for Agger Tange Vildtreservat, jf. Bekendtgørelse nr. 860 af 27. 

juni 2016 om fredningen af Agger Tange og inden for Nature 2000-område nr. 28 

Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø (habitatområde nr. H28, 

fuglebeskyttelsesområderne nr. F23, F27, F28 og F39 samt Ramsarområde nr. 

R5), jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter. 

Fuglebeskyttelsesområderne nr. F27, F28 og F39 vedrører ikke området ved Agger 

Tange. 

 

Naturstyrelsen vurderer, at bekæmpelsen af rynket rose er nødvendigt for Natura 

2000-områdets samlede forvaltning og bevarelse af naturtyperne i området. 

Projektet er derfor ikke omfattet af kravet om en vurdering af en eventuel 

påvirkning af naturen, jf. bekendtgørelse nr. 926 af 27/6 2016 § 6. 

 

Lovgivning 

Formålet med bekendtgørelsen om fredning af Agger Tange m.v. er at sikre 

naturværdierne på Agger Tange og at sikre Agger Tange og de tilstødende dele af 

Krik Vig som raste- fouragerings- og yngleområde for vandfugle. 

Bekendtgørelsen indeholder blandt andet forbud mod kørsel med motorkøretøjer 

udenfor adgangsvejen frem til p-pladsen ved høfde 72, jf. § 5, stk. 1 og 2, forbud 

mod opstilling af vogne og telte m.v., jf. § 12, stk. 1 samt forbud mod 

terrænændringer, jf. § 13. 

 

Ifølge bekendtgørelsens § 18 kan Naturstyrelsen dispensere fra bestemmelserne, 

når særlige forhold taler for det. 

 

Ifølge bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter
2
, skal der foretages en 

vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 

projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der 

foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 

2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende 
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område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale 

naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte. 

 

Der kan endvidere ikke gives dispensation fra bekendtgørelsens § 18, hvis det 

ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Formålet med fredningen er dels at sikre naturværdierne på Agger Tange, navnlig 

gennem opretholdelse af strandenge, klitarealer og brakvandslaguner, dels at sikre 

Agger Tange og de tilstødende dele af Krik Vig som raste-, fouragerings- og 

yngleområde for vandfugle. Der er derfor lagt vægt på, at arbejderne foregår 

udenfor yngleperioden (15. april - 15. juli). Midlertidige støjgener udenfor 

yngletiden, vurderes at være af mindre betydning for vandfuglene i området. 

 

Rynket rose udgør en væsentlig trussel mod naturtyperne på Agger Tange, og det 

er nødvendigt at bekæmpe dem. Der lægges vægt på, at formålet er at beskytte 

sårbare habitater og udvikle metoder til bekæmpelse af rynket rose. Naturstyrelsen 

vurderer derfor,at der er særlig begrundelse for at meddele dispensation til den 

ansøgte kørsel med traktor og terrænændringer, som følger af bekæmpelsen af 

rynket rose.  

 

Naturstyrelsen har lagt vægt på, at der er tale om et midlertidig indgreb som 

moniteres før og efter arbejdet igangsættes. Naturstyrelsen har videre vurderet, at 

det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ ødelæggelse af plantearter eller yngle- 

eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  

 

Med venlig hilsen 

 
Malene Qvistgaard 

maqui@nst.dk 

 

 

 

Bilag:  

• Oversigtskort visende udbredelsen af rynket rose på den sydlige del af 

Agger Tange.  

 

Kopi af dette til: 

• Thisted Kommune, teknisk@thisted.dk    

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening, Thy, thy@dn.dk  

• Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjøtler, jorn@schjoetler.net  

• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

• Dansk Ornitologisk Forening, Thisted, thisted@dof.dk   

• Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, famham@live.dk 

• Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
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• Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk 

• Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  

• Thisted Museum, thistedmuseum@mail.tele.dk 

• Museumcenter Hanstholm, info@museumscenterhanstholm  

• Nationalpark Thy, thy@danmarksnationalparker.dk  

 
 
 
 
 
Bilag  

 

Bilag 1. Kortoversigt over projektområde 6, N28 Agger Tange, sydlige del 

 

Figur 1. Mørke rød = projektafgrænsning, lysegrøn = buske med rynket rose. Bekæmpelsen 
gennemføres indenfor matr. nr. 23b, 7000f, 185, 188, 190, 192, Agger By, Agger, indenfor et 
område på ca. 195 ha, hvor der er en estimeret forekomst af rynket rose på ca. 7,6 ha.  

 


