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Dispensation til at fjerne bunkere inden for naturbeskyttelseslovens 

klitfredede arealer (§ 8) ved Thyborøn og Harboøre Tange, Lemvig 

kommune  

 

Den 27. juni 2013 har Styrelsen modtaget revideret ansøgning om at fjerne 

yderligere 20 bunkere i området ved Thyborøn og Harboøre Tange.  

 

Afgørelse 

Naturstyrelsen giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens
1
 § 

65, stk. 1, jf. § 8 samt klitfredningsbekendtgørelsen
2
 § 1, jf. § 4, til at fjerne op til 53 

bunkere, som ansøgt. 

 

Dispensationen omfatter: 

• etablering af midlertidig arbejds- og oplagsplads på strandbredden, 

• midlertidige terrænændringer i forbindelse med fjernelsen af bunkerne 

• kørsel i klitfredet areal udenfor anlagt vej 

• beskedne midlertidige terrænændringer i forbindelse med etablering af 

egnet vejadgang fra kystklitten til strandbredden, samt 

• midlertidig opsætning af informationsskilte i området  

 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet 

om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 

dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 

Natur- og Miljøklagenævnet konkret bestemmer andet. 

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 

jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

Nærværende afgørelse erstatter Naturstyrelsens dispensation af 21. juni 2013, som 

bortfalder. 

 

Vilkår for dispensationen 

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

• Fjernelsen af bunkerne, herunder også udbedring af adgangsvejene, må 
ikke udføres i perioden 15. marts – 15. juli  

                                                             
1
 Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 

2
 Bekendtgørelse nr. 1316 af 21. december 2011 
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Dispensationen vedrører alene klitfredningen. Andre tilladelser efter anden 

lovgivning kan være nødvendige. 

 

Dispensationen vil blive offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside den 28. juni 

2013. 

 

Redegørelse for sagen 

Generelt om projektet 

Trafikministeriet, Miljøministeriet og 5 vestjyske kommuner har indgået aftale om 

fjernelse af i alt ca. 100 bunkere fra den jyske vestkyst. 

 

Bunkere, der ligger på strandbredden og i brændingen, forvitrer på grund af havets 

og vejrets påvirkning, hvorved armeringsjernet blotlægges. Det blotlagte 

armeringsjern, som kan være helt eller delvist dækket af sand og vand, udgør en 

fare for badene og andre brugere af stranden. 

 

Hidtil har Naturstyrelsen og Kystdirektoratet løbende skåret det blotlagte 

armeringsjern af bunkerne, der ligger på styrelsens og direktoratets arealer, mens 

kommunerne har skåret armeringsjernet af øvrige forfaldne bunkere. 

Fremgangsmåden har afværget alvorlige skader, men har ikke fjernet problemet. 

 

Med aftalen om at fjerne en række bunkere sikres en permanent løsning, i første 

omgang for en række meget forfaldne bunkere, der ligger i vandkanten. 

 

Bunkerne vil blive fjernet ved maskinel nedbrydning eller ved hjælp af sprængstof. 

I begge tilfælde nedbrydes bunkeren til håndterbare stykker, der efterfølgende 

nedbrydes fuldstændigt ved hjælp af nedbrydningsmaskiner, der opstilles på 

stedet. De nedbrudte materialer sorteres og fjernes fra stedet. Arealerne der er 

berørt af arbejderne reetableres og planeres og efterlades uden store fordybninger 

og så naturligt som muligt. 

 

I forbindelse med fjernelsen etableres en midlertidig arbejdsplads med skurvogne 

med toilet- og opholdsfaciliteter for mandskabet ligesom der vil blive opstillet 

nedbrydningsmaskiner og etableret midlertidige oplag af nedbrudt materiale. 

 

Det anslås at arbejderne vil vare 2-5 dage pr. bunker. 

 

Adgangen til strandbredden sker ad eksisterende adgangsveje. I visse tilfælde vil 

det være nødvendigt at foretage en vis vedligeholdelse af vejene ved fjernelse af 

fygesand og lignende således færdsel med entreprenørmaskiner er mulig. I andre 

tilfælde er der ikke nogen egentlig nedkørsel til strandbredden, og her vil det være 

nødvendigt at etablere en midlertidig nedkørselsrampe. Rampen etableres ved 

hjælp af sand fra strandbredden omkring rampen og sikres om nødvendigt 

yderligere med køreplader. Efter endt arbejde fjernes de midlertidige 

nedkørselsramper og området reetableres til oprindelig tilstand. 

  

Området omkring adgangsvejen fotoregistreres inden arbejderne påbegyndes og 

den fuldstændige reetablering fotodokumenteres ved reetableringens afslutning. 

 

I forbindelse med arbejderne vil der blive opsat skilte med information til beboere 

og brugere af området om arbejdet og projektet. Skiltene vil blive fjernet når 

arbejdet i området er afsluttet. 
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Projektområdet ved Thyborøn og Harboøre Tange 

Naturstyrelsen har den 21. juni 2013 meddelt dispensation fra klitfredningen til at 

fjerne 33 bunkere i området ved Thyborøn og Harboøre Tange. 

 

Den 27. juni 2013 har styrelsen modtaget revideret ansøgning om fjernelse af 

bunkere i området. 

 

Kystdirektoratet oplyser i den reviderede ansøgning, at det efter endt licitation, har 

vist sig billigere at fjerne bunkerne end ventet, og at der derfor er mulighed for at 

fjerne flere af de farlige bunkere end de 33, der oprindeligt var regnet med. 

 

Kystdirektoratet søger derfor dispensation til, at fjerne yderligere 20 bunkere i 

området ved Thyborøn og Harboøre Tange. De 20 ekstra bunkere er endnu ikke 

udpeget konkret, men det oplyses, at bunkerne vil ligge inden for samme 

projektområde, i brændingen og på den ubevoksede strandbred og at adgangen til 

dem vil ske ad samme adgangsveje som til de allerede udpegede bunkere.  

 

I ansøgningen oplyses desuden, at samtlige 53 bunkere i projektområdet vil blive 

fjernet mekanisk, uden brug af sprængstof. Der søges på denne baggrund om, at 

arbejdet kan igangsættes straks efter klagefristens udløb og ikke, som fastsat i 

Naturstyrelsen dispensation af 21. juni 2013, først efter 1. august. 

 

Den ændrede ansøgning betyder, at der ved Thyborøn og Harboøre Tange fjernes 

op til 53 bunkere. Bunkerne ligger på strandbredden på Kystdirektoratets 

ejendomme matr.nr. 90a og 92nk, Thyborøn By, Thyborøn og matr.nr. 54 Den 

nordlige del, Harboøre mellem høfde 38 og 57, og er i overvejende grad dækkede af 

sand. 

 

 
 

 
Fotos visende dele af bunkere, der ønskes fjernet. 
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Adgang til strandbredden sker ad Vesterhavsgade og adgangsvejene til høfde 51, 54 

og 57 samt ad Vesterhavsgade ved høfde 42. Det kan være nødvendigt at fjerne 

fygesand og etablere midlertidig nedkørselsrampe mellem kystklitten og 

strandbredden for at sikre egnet kørevej for entreprenørmaskinerne.  

 

Vesterhavsgade ved høfde 42 gennemskærer Natura 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. De øvrige 

adgangsveje og strandbredden ligger umiddelbart udenfor Natura 2000-0mrådet. 

 

I forhold til projektområdet er alene fuglebeskyttelsesområdet F39 og 

Ramsarområde R5 relevante. Øvrige fuglebeskyttelsesområder og habitatområdet 

vedrører andre områder i Natura 2000-området. 

 

 
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ved Thyborøn 

 

Lovgivning 

Af naturbeskyttelseslovens § 8 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af klitfredede arealer. Der må ikke foretages gravearbejder, etableres 

hegn, placeres campingvogne og lignende, arealerne må ikke afgræsses, og der må 

ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der 

fastlægges skel.  

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

klitfredningen. 

 

Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65, stk. 1. 

 

Af klitfredningsbekendtgørelsens § 1 fremgår desuden, at det på de klitfredede 

arealer blandt andet ikke er tilladt at fjerne beplantning eller indretninger, der 

tjener til sandflugtens dæmpning, køre med motorkøretøjer uden for lovligt 

anlagte veje, at opstille telte og lignende eller at foretage gravearbejder. 

 

Naturstyrelsen kan gøre undtagelse fra forbuddene, jf. § 4. 

 

Klitfredningen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 

interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 

en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser 

for den fremtidige administration af de klitfredede arealer. 

 

Ifølge bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en 
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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 

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 naturbeskyttelseslovens § 8, 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 

Fjernelsen af bunkerne vil alene betyde et midlertidigt indgreb, primært på den 

ubevoksede strandbred og i helt beskedent omfang i kystklitten. Bortset fra 

fjernelsen af bunkerne sker der ingen permanente ændringer, hverken på 

strandbredden eller i kystklitten. Det gælder også ved fjernelse af yderligere 20 

bunkere. 

 

Det er således fortsat Naturstyrelsens vurdering, at fjernelsen af bunkerne med 

henblik på at højne sikkerheden for færdsel og ophold i området udgør en sådan 

særlig samfundsmæssig interesse, at der er grundlag for at meddele dispensation 

fra klitfredningen til det midlertidige indgreb. 

 

Adgangen til området og arbejdet med fjernelsen af bunkerne kan indebære 

støjgener og forstyrrelser for ynglende fugle på udpegningsgrundlaget i Natura 

2000-området, der ligger umiddelbart i nærheden.  

 

Fuglenes yngleperioder antages normalt at være afsluttet medio juli, og dermed 

også nødvendigheden af at undgå forstyrrelser i forbindelse med forskellige 

arbejder og indgreb i og nær fuglebeskyttelsesområder. 

 

Ved behandlingen af den oprindelige ansøgning var der ikke konkrete oplysninger 

om nedbrydningsmetoden, hvorfor Naturstyrelsen måtte forudsætte at fjernelsen 

kunne ske mekanisk eller ved sprængning. På grund af den manglende klarhed 

over metoden til fjernelse vurderede styrelsen, at der var behov for særlig 

forsigtighed i forhold til at undgå forstyrrelse af ynglende fugle.  

 

Det er nu oplyst, at bunkerne i området ved Thyborøn og Harboøre Tange fjernes 

mekanisk. Naturstyrelsen vurderer, at forstyrrelserne forbundet hermed er mindre 

end forstyrrelser forbundet med sprængning. Styrelsen vurderer derfor, at 

beskyttelsen af de ynglende fugle vil være fuldt tilgodeset, hvis arbejderne udføres 

uden for den almindeligt anerkendte yngleperiode. På den baggrund finder 

styrelsen grundlag for at ændre det oprindelige vilkår således, at arbejderne kan 

udføres i perioden 15. juli – 15. marts. 

 

Samlet er det Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte, forudsat arbejdet udføres 

som beskrevet i ansøgningen og i overensstemmelse med det stillede vilkår, ikke i 

sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 

2000-området. Det ansøgte vurderes ikke at ville ødelægge eller beskadige leve- 

eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. 
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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.  

 

Bemærkninger i øvrigt 

Det er ved afgørelsen forudsat, at de midlertidige arbejds- og oplagspladser 

etableres på strandbredden, således som det er beskrevet i ansøgningen. 

 

For en ordens skyld skal det bemærkes, at projektområdet ligger umiddelbart uden 

for Harboøre Tange Vildtreservat. Hvis nogen del af arbejds- og oplagspladserne 

ønskes etableret uden for strandbredden vil Naturstyrelsens dispensation fra 

bekendtgørelsen om fredning og vildtreservat på Harboøre Tange derfor være 

nødvendig. 

 

Klagevejledning  

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Afgørelsen offentliggøres 

på Naturstyrelsen hjemmeside den 28. juni 2013. 

  

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, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

 

Klagen skal sendes til Naturstyrelsen, som videresender klagen til Natur- og 

Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i 

sagens behandling. Du får kopi af styrelsens brev til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Hvis der bliver klaget, vil Naturstyrelsen underrette dig hurtigst muligt. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der 

indbetales et gebyr på 500 kr. til nævnet. Klager modtager en opkrævning på 

gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra 

Naturstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. 

Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 

Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. 

Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 

dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen 

om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage 

tilbage, eller 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har 

truffet afgørelse i sagen. 

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler 

imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, 

herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 

naturbeskyttelsesloven. 

 

Bilag:  

• Oversigtskort visende adgangsvej og bunkere, der ønskes fjernet  

• Oversigtskort visende projektområde samt Natura 2000-områdets 

udstrækning 

 

Kopi af dette til: 

• Lemvig Kommune, lemvig@lemvig.dk / teknik@lemvig.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening, Lemvig, lemvig@dn.dk  

• Friluftsrådet, Kreds LimfjordSyd v/ Anni Juhl Jørgensen, ajj-
7600@webspeed.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

• Dansk Ornitologisk Forening, Lemvig, lemvig@dof.dk  

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

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

• Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

• Kulturarvsstyrelsen, kuas@kuas.dk  

• Lemvig Museum, lemvigmuseum@post.tele.dk 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 

 
Annemette Andersen  

72542524 

anand@nst.dk  
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De 20 ekstra bunkere er ikke vist på oversigtskortene 
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