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Tilladelse til etablering af fugleø i Nissum Fjord, syd for Thorsminde, 
Holstebro Kommune  

Kystdirektoratet har på baggrund af klager over vores afgørelse dateret den 22. 
januar 2018, samt et supplerende notat fra ansøger, valgt at genoptage vores afgø-
relse til fornyet behandling. 

Denne afgørelse træder derfor i stedet for vores afgørelse dateret den 22. januar 
2018. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en fugleø i Nissum Fjord, syd 
for Thorsminde, ud for matr. 190, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, Holstebro 
Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor.  

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering 
for projektet.  

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering 
(VVM) af projektet.  

 

Lovgrundlag 

Etablering af en ø på søterritoriet, samt gravning, kræver tilladelse fra Kystdirekto-
ratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 4 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 78 af 19/01/2017 
som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018). 

Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i 
bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og 
kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på 
søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018). 

Kystdirektoratet skal samtidig vurdere om projektet kræver en miljøvurdering 
(VVM), jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10/05/2017).   

http://www.kyst.dk/
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Det ansøgte projekt er omfattet af lovbekendtgørelsens bilag 2, nr. 10, pkt. l. 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Udformningen og etableringen af øen, samt gravningen mellem øen og 
fastlandet, skal ske i overensstemmelse med det ansøgte. 

2. Der må alene anvendes uforurenet sediment til øen. 

3. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller 
ændringer af projektet eller anlægsmetoderne. 

4. Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Kystdirektoratet 
(kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen 
(gst@gst.dk) underrettes herom. Snarest herefter skal samme myndigheder 
tilsendes en færdigmelding, som dokumenterer at projektet er opført i 
overensstemmelse med tilladelsen samt angiver øens endelige position.  

5. Tilladelsen bortfalder, hvis etablering af øen ikke er afsluttet indenfor 3 år 
fra udstedelsen af denne tilladelse. 

6. Tilladelsen til at etablere øen må ikke uden tilladelse fra Kystdirektoratet 
overdrages til andre.  

7. Øen kan af Kystdirektoratet kræves fjernet, for ejers regning, såfremt øen 
helt eller delvist ødelægges, eller vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller 
overholdes. 

I forbindelse med en fjernelse af øen skal området bringes i en stand så tæt 
på de forhold, som eksisterede inden øens etablering, som muligt.  

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og 
Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) skal underrettes umiddelbart efter øens 
permanente fjernelse og tilsendes dokumentation for områdets 
reetablering.   

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de 
for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt. 

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, 
der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lov-
givning.  

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, 
som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af øen for et, i 
forbindelse med øens tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt ansvar.  

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for øens projekterede konstruktion, sikker-
hed eller stabilitet. 

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på Miljøstyrelsens høringssvar af 15. august 
2017 vedr. den ønskede anvendelse af oprensningsmaterialer fra sejlrenden til 
Thorsminde Havn. 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet skal videre gøre opmærksom på Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 
nr. 1351 af 5. december 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og an-
dre aktiviteter mv. i danske farvande. 

 

Begrundelse for tilladelsen  

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med 
den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige hensyn, der taler imod pro-
jektet.  

I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. lagt vægt på de indkomne 
høringssvar, samt at formålet med projektet er at forbedre yngleforholdene for en 
række fuglearter, der er omfattet af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området ”Nissum Fjord”. Det er i den sammenhæng vægtet, at prædation fra pri-
mært ræv, mink og mårhund har medført, at der findes meget få egnede yngleloka-
liteter for jordrugende fugle som klyde, splitterne, havterne, fjordterne og sandter-
ne ved Nissum Fjord. Kystdirektoratet har desuden tillagt det vægt, at projektet er 
en del af et LIFE-Nature støttet projekt. 

I forbindelse med planerne, om at etablere en fugleø i Nissum Fjord umiddelbart 
syd for Thorsminde, er der opstået en bekymring for, at en sådan ø vil kunne resul-
tere i en øget forekomst af skarver og sæler i fjorden, hvorved de fiskearter, som 
står i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, vil kunne blive påvirket 
negativt. 

Kystdirektoratet har i forbindelse med ovenstående særligt vægtet, at der foreligger 
en forvaltningsplan for regulering af skarv i Nissum Fjord, der forpligter ansøger til 
at gennemføre indgreb for at forhindre, at skarver får succes med at etablere en ny 
ynglekoloni på øen, idet alle reder, der etableres i Nissum Fjord, som udgangs-
punkt skal reguleres.   

I den sammenhæng har ansøger oplyst, at idet den påtænkte ø etableres med hen-
blik på at give bedre forhold for ynglende kystfugle, som klyder og terner, vil der i 
foråret frem til tidspunktet, hvor ynglepar af klyder og terner begynder at optræde 
på øen, blive foretaget bortskræmning af skarver ved opsætning af tråde og blaf-
rende bånd hen over øen. Dette vil om nødvendigt blive suppleret med bortskyd-
ning af skarver. Det oplyses videre, at såfremt skarverne begynder at bygge reder, 
vil deres reder og æg løbende blive fjernet.  

 

Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering 

Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et 
internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til 
deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er 
udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn 
til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Hvis Kystdirektoratet, efter høring af andre berørte myndigheder, vurderer, at pro-
jektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art 
væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.   

http://www.kyst.dk/
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Projektområdet er beliggende i Natura 2000-område nr. 65: ”Nissum Fjord”, der 

består af habitatområde nr. 58 (”Nissum Fjord”) og fuglebeskyttelsesområde nr. 38 

(”Nissum Fjord”).  

Udpegningsgrundlagene for habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet ses her 
nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura 2000-området, og herunder projektområdet, består primært af en lavvan-
det brakvandslagune (naturtype 1150). I anlægsfasen vil der være sporkøring fra 
entreprenørmaskiner (dumpere) på fjordbunden på en ca. 750 m lang strækning, 
der vil påvirke eventuelle vandplanter og bunddyr i området. Der vil desuden være 
en permanent beslaglæggelse af et areal på ca. 1.500 m2. Kystdirektoratet vurderer, 
at idet det påvirkede areal udgør en meget lille del af det samlede udpeget areal, så 
vil naturtypen ikke blive påvirket væsentligt af projektet.   

Idet køresporet, i forbindelse med anlægsarbejdet, vil blive lagt uden om strand-
engsområdet (naturtype 1330), så vurderer Kystdirektoratet, at denne naturtype 
ikke vil blive negativt påvirket af projektet.  

Idet anlægsarbejdet er kortvarigt og af mindre omfang, så vurderer Kystdirektora-
tet, at arbejdet ikke vil medføre en væsentlig spredning af sediment til omgivelser-
ne. Kystdirektoratet vurderer derfor, at de forskellige fisk på udpegningsgrundlaget 
ikke vil blive negativt påvirket af projektet. 

http://www.kyst.dk/
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I anlægsfasen vil der være en del støj og forstyrreler, der potentielt kan forstyrre 
eventuelle oddere, strandtudser, fisk, ynglefugle (klyde, splitterne, havterne og 
fjordterne) og rastende ande- og vadefugle i nærområdet. Kystdirektoratet vurderer 
dog, at idet anlægsarbejdet vil være af midlertidig karakter, så vil det ikke medføre 
en væsentlig negativ påvirkning af arterne.  

Det er ligeledes vægtet, at øen ikke kræver løbende vedligeholdelse, og der dermed 
er tale om en ”engangspåvirkning” af området. 

Det vurderes videre, at etablering af fugleøen vil have en meget positiv effekt på 
bevaringsstatus for ynglefuglene klyde, splitterne, havterne og fjordterne, idet øen 
giver dem mulighed for at etablere ynglekolonier, der ikke kan nås af prædatorer. 

 Øen vil også medføre forbedrede muligheder for fødesøgning og rastepladser for 
vade- og andefugle på træk, og Kystdirektoratet vurderer således, at etableringen 
vil have en positiv effekt på disse arters bevaringsstatus. 

I sit høringssvar skriver Miljøstyrelsen, at de undrer sig over valg af anlægsperiode 
(april-juli), idet der i denne periode er størst risiko for eventuel forstyrrelse af yng-
lende fugle, samt at det er vækstsæson for mange havgræsser inkl. ålegræs.  

Kystdirektoratet har i den forbindelse lagt vægt på, at ansøger, i deres bemærknin-
ger til Miljøstyrelsens høringssvar, gør opmærksom på, at der ingen bundvegetati-
on er i projektområdet, samt at der ikke er kendskab til forekomster af truede yng-
lefugle. 

I forbindelse med planerne om at etablere fugleøen er der opstået en bekymring 
for, at en sådan ø vil kunne resultere i en øget forekomst af skarver og sæler i fjor-
den, hvorved de fiskearter, som står i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området, vil kunne blive påvirket negativt. 

I det, af ansøger fremsendte notat, konkluderes, at de få tællinger af skarver, der er 
gennemført i fjorden, tyder på, at forholdsvis få ikke-ynglende skarver optræder i 
Nissum Fjord om foråret. På den baggrund vurderes det, at fugleøen ikke vil resul-
tere i en væsentlig øget prædation (fra ikke-ynglende skarver) på de laksesmolt, 
stavsild og eventuelle havlampretter, der måtte optræde ved Thorsminde om for-
året. Dette skal også ses i lyset af, at skarverne – under de fleste vandstandsforhold 
– allerede nu har rastemuligheder i nærheden af det område, hvor øen påtænkes 
etableret.  

Notatet vurderer videre, at i sensommeren og efteråret vil tilstedeværelsen af øen 
muligvis resultere i, at et større antal af skarver end ellers vil søge føde i området 
omkring Thorsminde. Det vil ikke påvirke overlevelsen for ungfisk af laks, idet de 
ikke optræder i denne del af fjorden på denne tid af året. Det vil derimod kunne 
føre til øget prædation på udpegningsarten stavsild, som optræder ved Thorsminde 
om sommeren og først på efteråret. 

Hvis skarverne får mulighed for at yngle på den planlagte fugleø, kan det forventes, 
at der vil ske en stigning i antallet af skarver, der vil søge føde i nærområdet, og 
dermed også i området omkring slusen i Thorsminde.  

Jf. ovenstående har Kystdirektoratet vurderet, at det via regulering af skarver (her-
under bortskræmning) inden ynglestart, samt eventuel fjernelse af reder og æg, vil 
være muligt at undgå, at skarver får succes med at etablere en koloni på den plan-

http://www.kyst.dk/
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lagte fugleø. Det vurderes dermed, at etablering af fugleøen ikke vil medføre en 
væsentlig negativ påvirkning af fiskearterne på udpegningsgrundlaget. 

Vedr. sæler så vurderer notatet, at den beskrevne fugleø ikke vil blive benyttet af 
sæler, og dermed at øen derfor ikke vil få nogen betydning i forhold til den nuvæ-
rende situation i området. Dette skal ses på baggrund af, at sæler er meget konser-
vative i deres valg af liggepladser, idet de skal have en hurtig flugtvej til dybt vand. 
Som fugleøen er beskrevet, med den dybe rende ind mod land, anses den derfor 
ikke for at være en egnet liggeplads for sæler hverken som ynglested eller hvile-
plads. 

Jf. ovenstående har Kystdirektoratet vurderet, at etablering af fugleøen ikke vil 
medføre en øget forekomst af sæler i fjorden og dermed ikke vil påvirke fiskearter-
ne på udpegningsgrundlaget negativt. 

Kystdirektoratet har derfor vægtet, at projektet heller ikke i den ”permanente” fase 

forventes at medføre væsentlige negative påvirkninger på dyr, planter eller natur-
typer i området.  

Samlet set vurderer Kystdirektoratet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig 
negativ påvirkning af Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag. Kystdi-
rektoratet vurderer således, at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af naturty-
per og levesteder eller at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser, der har betyde-
lige negative konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Kystdirektoratet 
vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. 

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af sagens samlede oplysnin-
ger samt egen vurdering. 

 

Begrundelse for ikke at kræve en miljøvurdering (VVM)  

Kystdirektoratet skal vurdere, om der skal foretages en miljøvurdering af projekter, 
der er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og program-
mer og af konkrete projekter (VVM). 

Vurderingen sker under hensynstagen til de kriterier, som er anført i bilag 6 til 
lovbekendtgørelsen.  

For at kunne foretage denne vurdering har Kystdirektoratet bl.a. indhentet udtalel-
ser fra andre berørte myndigheder.  

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil indebære sådanne 
væsentlige påvirkninger af miljøet, at der bør foretages en miljøvurdering af projek-
tet.   

Kystdirektoratet har i forbindelse med denne afgørelse lagt vægt på, at projektet 
ikke forventes at medføre væsentlige negative påvirkninger på områdets natur og 
miljø, bl.a. på grund af projektets begrænsede omfang samt kortvarige anlægsfase.  

Det er videre vægtet, at øen ikke løbende skal vedligeholdes, og der dermed er tale 
om en ”engangspåvirkning” af området. 
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Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter etablering af en fugleø, samt gravning af en rende mellem øen 
og det opadliggende engområde. 

Fugleøen ønskes placeret på et lavvandet område i fjorden syd for Thorsminde 
(markeret på nedenstående kortudsnit). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Der afgraves en 20-30 m bred rende mellem øen og eng-området bagved. Det op-
gravede fine sand vil blive anvendt i bunden af fugleøen, og dækkes af det grovere 
sand med sten, som vil komme fra oprensningen af indsejlingen til Thorsminde 
Havn. 

Hele øen opbygges med en strand af ”rullesten” med en hældning på 1:10.  

Den beregnede stenstørrelse svarer til de større sten på kysten af Fjandø, men det 
er ønskeligt at kunne fastholde de mindre sten på den største del af øens kyster. 
Der foreslås derfor at udforme den bølgeeksponerede østkyst som en svag bugt 
mellem to fremspringende ”strong-points”, således at det kun er kysten på hjørner-

ne, der skal udføres med et lag på 250 mm af 100-150 mm sten for at fastholde 
øens facon. Under de store rullesten skal der placeres et 100 mm lag af filtermate-
riale af 32-64 mm sten, således at sandet ikke vaskes ud mellem stenene. Området 
mellem de viste strong points og mod nord og syd udføres med et lag af 200 mm 
rullesten af 32-64 mm. 

De valgte ”strong points” indgår blot som en grovere overflade af øen. Da der aflej-

res sand og mindre sten mellem de større sten, vil forskellen ikke være særlig syn-
lig. 
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Den centrale del af øen anlægges i kote +0,60 m / +0,90 m, så den ikke overskylles 
om sommeren, men jævnligt om vinteren. Overfladen afdækkes med ralblandet 
sand for at reducere vinderosionen og erosion fra bølger ved overskyl. Stranden 
udføres under kote 0,0 m ved at udlægge et depot af sand i kote + 0,20 m og 8 m 
bredde, som bølgerne selv kan forme til den naturlige strand med en hældning på 
1:40. Arealet af øen ved middelvandstand + 0,1 m vil være ca. 1.500 m2. Det 
samlede volumen i øen er 2.080 m3, hvoraf de 500 m3 opgraves mellem øen og 
engen. Ral og sten udgør 330 m3, så der skal tilkøres 1.150 m3 sand fra oprensning 
af indsejlingen til Thorsminde Havn.  
 
Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at udlægge køreplader på fjordbunden eller 
sandrevlerne af hensyn til transporten af materialer. Bunden består af sand, som 
er ret fast, da det er udsat for bølger og strøm. Sporkøring i sandet vil hurtigt 
udjævnes af bølgerne. 

Det forventes ikke, at det vil være nødvendigt med pleje af øen, da det vurderes, at 
vinteroversvømmelser vil holde vegetationen fra at blive alt for høj. Færdsel til i fra 
øen i forbindelse med diverse tilsyn vil som udgangspunkt blive foretaget til fods.  

Yderligere beskrivelse kan ses i fremsendte ansøgningsmateriale. 

Det ansøgte projekt er en del af det LIFE-Nature støttede projekt ” Restoration of 

Danish Coastal Habitats (REDCOHA)”. 

I Forvaltningsplanen for skarv i Danmark er Nissum Fjord udpeget som et område, 
hvor der skal tages særlige hensyn til fisk og fiskeri. Derfor giver forvaltningsplanen 
mulighed for at tage forskellige redskaber i brug med henblik på at holde skarverne 
fra at få succes med et forventet forsøg på at etablere en ynglekoloni på øen. 
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Sagsgennemgang 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos Sø-
fartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Trafik-, Bygge- 
og Boligstyrelsen, Moesgård Museum, Holstebro Kommune samt sendt til oriente-
ring til Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Frilufts-
rådet, Fritidshusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og Geoda-
tastyrelsen. 

Nedenfor gengives de indkomne bemærkninger.  

 

Miljøstyrelsen skrev 2. oktober 2017 følgende: 

”Miljøstyrelsen har ingen særlige bemærkninger til projekt Fugleø. Dog under vi os 

lidt over valg af anlæggelsesperiode (april-juli). I denne periode er der størst risiko 
for eventuel forstyrrelse af ynglende fugle, og det er vækstsæson for mange 
havgræsser inkl. ålegræs. Vi kan se, at det er ud fra en vurdering i redegørelsen, er 
den tid på året hvor vandene er mest rolige, og her kan det godt være det er 
vurderet, at det element er af højere prioritering for projektet.” 
 

Miljøstyrelsen skrev den 15. august 2017 følgende:  

”Naturstyrelsen har ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til at anvende 
oprensningsmaterialer fra sejlrenden til Torsminde Havn til etableringen af en 
fugleø i Nissum Fjord. Kystdirektoratet har i den forbindelse bedt Miljøstyrelsen 
vurdere anvendeligheden af materialerne med hensyn til miljøfarlige stoffer. 
 
Da den kraftige vind- og strømpåvirkning vil have sørget for at indholdet af 
miljøfarlige stoffer vil være på niveau med baggrundsniveauet for det åbne 
Vesterhav. Er det Miljøstyrelsens vurdering at materiale der stammer fra den del 
af opgravningsområdet som ligger vest for de yderste moler vil være egnet til 
projektet. Opgravningsområdet er vist med et rødt polygon på billedet herunder.” 
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De Kulturhistoriske Museer skrev den 18. juli 2017 følgende:  

”Da der ikke er registreret fund i umiddelbar nærhed, har De Kulturhistoriske 
Museer i Holstebro Kommune, Strandingsmuseum St. George ingen indsigelser 
mod det planlagte arbejde.  
Skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder eller vrag skal dette dog 
straks anmeldes til Strandingsmuseet i henhold til museumslovens §29 h:  

§ 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på havbunden 
spor af fortidsminder eller vrag, 

skal fundet anmeldes til kulturministeren efter reglerne i § 28 
og arbejdet skal standses.” 

 

Søfartsstyrelsen skrev den. 27. juni 2017 følgende: 

”Søfartsstyrelsen har ingen indvendinger imod etablering af den ansøgte fugleø i 
Nissum Fjord. Vedlagte bekendtgørelse og vurderingsskema bedes efterlevet og 
anvendt i relevant omfang.” 

   

Alle bemærkninger er blevet sendt i partshøring til ansøger. På baggrund af de 
modtagne høringssvar har ansøger fremsendt følgende bemærkninger: 

”Vi er opmærksomme på dels problematikken omkring bundvegetation og ynglen-
de fugle. Der er ingen bundvegetation i det område hvor øen skal etableres, hvor 
der afgraves og foretages transport gennem lavt vand. Derudover er der på den 
pågældende lokalitet ikke kendskab til forekomster af truede ynglefugle.” 

 

Kystdirektoratet gav d. 22. januar 2018 tilladelse til projektet. Afgørelsen blev efter-
følgende påklaget af Holstebro og Omegns Fiskeriforening samt af Sammenslut-
ningen ved Storå. Klagerne fremhæver bl.a. at der mangler en vurdering af den 
indvirkning, som prædatorer som skarv eller sæl vil have på de pågældende fiske-
bestande, når de pågældende prædatorer efterfølgende tager den nyetablerede ø i 
brug.  

Ansøger har ønsket at få sagen genoptaget og har på den baggrund indsendt et no-
tat af 23. marts 2018, der belyser betydningen af en ny fugleø i Nissum Fjord for 
forekomsten af skarver og sæler samt supplerende bemærkninger af 1. april 2018.  

Notatet nævner bl.a. at forvaltningsplanen for skarv giver mulighed for i perioden 
1. august – 31. marts at foretage regulering og bortskræmning af skarver fra fødes-
øgningsområder, dagrastepladser og overnatningspladser, hvis der f.eks er særlige 
grunde til at forsøge at nedbringe skarvernes prædation på visse arter af fisk. 

Ansøger finder det, med baggrund i notatet, sandsynliggjort, at de planlagte tiltag 
på øen i regi af forvaltningsplanen for skarv vil kunne hindre, at etablering af øen 
vil medføre væsentlig øget prædation på vandrefiskene i Nissum Fjord 

På baggrund af de fremsendte skrivelser har Kystdirektoratet vurderet, at der er 
grundlag for at genoptage afgørelsen til fornyet behandling.  

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke har været grundlag for at foretage en 
fornyet høring af vores faste hørings- og orienteringsparter i sagen. Kystdirektora-
tet kan i den forbindelse bemærke, at vi altid foretager en konkret vurdering af, 
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hvem der herudover skal høres. I den konkrete sag ikke har vi vurderet, at de nævn-
te foreninger i klageskrivelsen dateret den 18. februar 2018 ikke skal høres separat, 
idet vi har foretaget høring af blandt andet Friluftsrådet, som er paraplyorganisati-
on for flere af foreningerne. Derudover har ansøgningen i perioden fra den 21. juni 
til den 19. juli 2017 været offentliggjort på vores hjemmeside. 

 

Klagevejledning 

Dette dokument indeholder tre afgørelser:  

 afgørelse om at give tilladelse til projektet  

 afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering  

 afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering (VVM) 

 

Alle tre afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

For afgørelserne gælder følgende:  

 Kystdirektoratets afgørelse kan alene påklages for så vidt angår ret-
lige forhold.  

 Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har 
en væsentlig individuel interesse i sagen, samt af landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttel-
se af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser 
inden for arealanvendelsen, på betingelse af 

1. at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, 
som dokumenterer dens formål, og 

2. at foreningen eller organisationen kan dokumentere, at den 
repræsenterer mindst 100 medlemmer.  

 Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.  

 Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk 
typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det koster 
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og orga-
nisationer i gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med beta-
lingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 
anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

http://www.kyst.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 18 b i 
kystbeskyttelsesloven. 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

 
Med venlig hilsen 
 

 
Anne Villadsgaard 
 91 33 84 25 
avi@kyst.dk 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Erhvervsstyrelsen, 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, De Kulturhistoriske Museer, Moesgård Muse-
um, Holstebro Kommune samt sendt til orientering til Danmarks Naturfrednings-
forening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsfor-
ening, Ejendomsforeningen Danmark, Geodatastyrelsen, Holstebro og Omegns 
Fiskeriforening og Sammenslutningen ved Storå. 

 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside.  

http://www.kyst.dk/

	Kystdirektoratet har på baggrund af klager over vores afgørelse dateret den 22. januar 2018, samt et supplerende notat fra ansøger, valgt at genoptage vores afgørelse til fornyet behandling.
	Denne afgørelse træder derfor i stedet for vores afgørelse dateret den 22. januar 2018.
	Afgørelse
	Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en fugleø i Nissum Fjord, syd for Thorsminde, ud for matr. 190, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, Holstebro Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor.
	Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
	Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.
	Lovgrundlag
	Etablering af en ø på søterritoriet, samt gravning, kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 4 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018).
	Kystdirektoratet skal samtidig vurdere om projektet kræver en miljøvurdering (VVM), jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10/05/2017).
	Det ansøgte projekt er omfattet af lovbekendtgørelsens bilag 2, nr. 10, pkt. l.
	Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt.
	Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning.
	Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af øen for et, i forbindelse med øens tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt ansvar.
	Tilladelsen indeholder ikke en garanti for øens projekterede konstruktion, sikkerhed eller stabilitet.
	Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på Miljøstyrelsens høringssvar af 15. august 2017 vedr. den ønskede anvendelse af oprensningsmaterialer fra sejlrenden til Thorsminde Havn.
	Kystdirektoratet skal videre gøre opmærksom på Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1351 af 5. december 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande.
	Begrundelse for tilladelsen
	Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige hensyn, der taler imod projektet.
	I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. lagt vægt på de indkomne høringssvar, samt at formålet med projektet er at forbedre yngleforholdene for en række fuglearter, der er omfattet af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ”Ni...
	I forbindelse med planerne, om at etablere en fugleø i Nissum Fjord umiddelbart syd for Thorsminde, er der opstået en bekymring for, at en sådan ø vil kunne resultere i en øget forekomst af skarver og sæler i fjorden, hvorved de fiskearter, som står i...
	Kystdirektoratet har i forbindelse med ovenstående særligt vægtet, at der foreligger en forvaltningsplan for regulering af skarv i Nissum Fjord, der forpligter ansøger til at gennemføre indgreb for at forhindre, at skarver får succes med at etablere e...
	I den sammenhæng har ansøger oplyst, at idet den påtænkte ø etableres med henblik på at give bedre forhold for ynglende kystfugle, som klyder og terner, vil der i foråret frem til tidspunktet, hvor ynglepar af klyder og terner begynder at optræde på ø...
	Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering
	Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget...
	Hvis Kystdirektoratet, efter høring af andre berørte myndigheder, vurderer, at projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.
	Projektområdet er beliggende i Natura 2000-område nr. 65: ”Nissum Fjord”, der består af habitatområde nr. 58 (”Nissum Fjord”) og fuglebeskyttelsesområde nr. 38 (”Nissum Fjord”).
	Udpegningsgrundlagene for habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet ses her nedenfor.
	Natura 2000-området, og herunder projektområdet, består primært af en lavvandet brakvandslagune (naturtype 1150). I anlægsfasen vil der være sporkøring fra entreprenørmaskiner (dumpere) på fjordbunden på en ca. 750 m lang strækning, der vil påvirke ev...
	Idet køresporet, i forbindelse med anlægsarbejdet, vil blive lagt uden om strandengsområdet (naturtype 1330), så vurderer Kystdirektoratet, at denne naturtype ikke vil blive negativt påvirket af projektet.
	Idet anlægsarbejdet er kortvarigt og af mindre omfang, så vurderer Kystdirektoratet, at arbejdet ikke vil medføre en væsentlig spredning af sediment til omgivelserne. Kystdirektoratet vurderer derfor, at de forskellige fisk på udpegningsgrundlaget ikk...
	I anlægsfasen vil der være en del støj og forstyrreler, der potentielt kan forstyrre eventuelle oddere, strandtudser, fisk, ynglefugle (klyde, splitterne, havterne og fjordterne) og rastende ande- og vadefugle i nærområdet. Kystdirektoratet vurderer d...
	Det er ligeledes vægtet, at øen ikke kræver løbende vedligeholdelse, og der dermed er tale om en ”engangspåvirkning” af området.
	Det vurderes videre, at etablering af fugleøen vil have en meget positiv effekt på bevaringsstatus for ynglefuglene klyde, splitterne, havterne og fjordterne, idet øen giver dem mulighed for at etablere ynglekolonier, der ikke kan nås af prædatorer.
	Øen vil også medføre forbedrede muligheder for fødesøgning og rastepladser for vade- og andefugle på træk, og Kystdirektoratet vurderer således, at etableringen vil have en positiv effekt på disse arters bevaringsstatus.
	I sit høringssvar skriver Miljøstyrelsen, at de undrer sig over valg af anlægsperiode (april-juli), idet der i denne periode er størst risiko for eventuel forstyrrelse af ynglende fugle, samt at det er vækstsæson for mange havgræsser inkl. ålegræs.
	Kystdirektoratet har i den forbindelse lagt vægt på, at ansøger, i deres bemærkninger til Miljøstyrelsens høringssvar, gør opmærksom på, at der ingen bundvegetation er i projektområdet, samt at der ikke er kendskab til forekomster af truede ynglefugle.
	I forbindelse med planerne om at etablere fugleøen er der opstået en bekymring for, at en sådan ø vil kunne resultere i en øget forekomst af skarver og sæler i fjorden, hvorved de fiskearter, som står i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, vi...
	I det, af ansøger fremsendte notat, konkluderes, at de få tællinger af skarver, der er gennemført i fjorden, tyder på, at forholdsvis få ikke-ynglende skarver optræder i Nissum Fjord om foråret. På den baggrund vurderes det, at fugleøen ikke vil resul...
	Notatet vurderer videre, at i sensommeren og efteråret vil tilstedeværelsen af øen muligvis resultere i, at et større antal af skarver end ellers vil søge føde i området omkring Thorsminde. Det vil ikke påvirke overlevelsen for ungfisk af laks, idet d...
	Hvis skarverne får mulighed for at yngle på den planlagte fugleø, kan det forventes, at der vil ske en stigning i antallet af skarver, der vil søge føde i nærområdet, og dermed også i området omkring slusen i Thorsminde.
	Jf. ovenstående har Kystdirektoratet vurderet, at det via regulering af skarver (herunder bortskræmning) inden ynglestart, samt eventuel fjernelse af reder og æg, vil være muligt at undgå, at skarver får succes med at etablere en koloni på den planlag...
	Vedr. sæler så vurderer notatet, at den beskrevne fugleø ikke vil blive benyttet af sæler, og dermed at øen derfor ikke vil få nogen betydning i forhold til den nuværende situation i området. Dette skal ses på baggrund af, at sæler er meget konservati...
	Jf. ovenstående har Kystdirektoratet vurderet, at etablering af fugleøen ikke vil medføre en øget forekomst af sæler i fjorden og dermed ikke vil påvirke fiskearterne på udpegningsgrundlaget negativt.
	Kystdirektoratet har derfor vægtet, at projektet heller ikke i den ”permanente” fase forventes at medføre væsentlige negative påvirkninger på dyr, planter eller naturtyper i området.
	Samlet set vurderer Kystdirektoratet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag. Kystdirektoratet vurderer således, at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af naturtyper og lev...
	Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af sagens samlede oplysninger samt egen vurdering.
	Begrundelse for ikke at kræve en miljøvurdering (VVM)
	Kystdirektoratet skal vurdere, om der skal foretages en miljøvurdering af projekter, der er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
	Vurderingen sker under hensynstagen til de kriterier, som er anført i bilag 6 til lovbekendtgørelsen.
	For at kunne foretage denne vurdering har Kystdirektoratet bl.a. indhentet udtalelser fra andre berørte myndigheder.
	Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil indebære sådanne væsentlige påvirkninger af miljøet, at der bør foretages en miljøvurdering af projektet.
	Kystdirektoratet har i forbindelse med denne afgørelse lagt vægt på, at projektet ikke forventes at medføre væsentlige negative påvirkninger på områdets natur og miljø, bl.a. på grund af projektets begrænsede omfang samt kortvarige anlægsfase.
	Det er videre vægtet, at øen ikke løbende skal vedligeholdes, og der dermed er tale om en ”engangspåvirkning” af området.
	Projektbeskrivelse
	Tilladelsen omfatter etablering af en fugleø, samt gravning af en rende mellem øen og det opadliggende engområde.
	Fugleøen ønskes placeret på et lavvandet område i fjorden syd for Thorsminde (markeret på nedenstående kortudsnit).
	Der afgraves en 20-30 m bred rende mellem øen og eng-området bagved. Det opgravede fine sand vil blive anvendt i bunden af fugleøen, og dækkes af det grovere sand med sten, som vil komme fra oprensningen af indsejlingen til Thorsminde Havn.
	Hele øen opbygges med en strand af ”rullesten” med en hældning på 1:10.
	Den beregnede stenstørrelse svarer til de større sten på kysten af Fjandø, men det er ønskeligt at kunne fastholde de mindre sten på den største del af øens kyster. Der foreslås derfor at udforme den bølgeeksponerede østkyst som en svag bugt mellem to...
	De valgte ”strong points” indgår blot som en grovere overflade af øen. Da der aflejres sand og mindre sten mellem de større sten, vil forskellen ikke være særlig synlig.
	Det forventes ikke, at det vil være nødvendigt med pleje af øen, da det vurderes, at vinteroversvømmelser vil holde vegetationen fra at blive alt for høj. Færdsel til i fra øen i forbindelse med diverse tilsyn vil som udgangspunkt blive foretaget til ...
	Yderligere beskrivelse kan ses i fremsendte ansøgningsmateriale.
	Det ansøgte projekt er en del af det LIFE-Nature støttede projekt ” Restoration of Danish Coastal Habitats (REDCOHA)”.
	I Forvaltningsplanen for skarv i Danmark er Nissum Fjord udpeget som et område, hvor der skal tages særlige hensyn til fisk og fiskeri. Derfor giver forvaltningsplanen mulighed for at tage forskellige redskaber i brug med henblik på at holde skarverne...
	Sagsgennemgang
	Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Moesgård Museum, Holstebro Kommune samt sendt til orientering til Dan...
	Nedenfor gengives de indkomne bemærkninger.
	Miljøstyrelsen skrev 2. oktober 2017 følgende:
	Miljøstyrelsen skrev den 15. august 2017 følgende:
	De Kulturhistoriske Museer skrev den 18. juli 2017 følgende:
	Søfartsstyrelsen skrev den. 27. juni 2017 følgende:
	”Søfartsstyrelsen har ingen indvendinger imod etablering af den ansøgte fugleø i Nissum Fjord. Vedlagte bekendtgørelse og vurderingsskema bedes efterlevet og anvendt i relevant omfang.”
	Alle bemærkninger er blevet sendt i partshøring til ansøger. På baggrund af de modtagne høringssvar har ansøger fremsendt følgende bemærkninger:
	”Vi er opmærksomme på dels problematikken omkring bundvegetation og ynglende fugle. Der er ingen bundvegetation i det område hvor øen skal etableres, hvor der afgraves og foretages transport gennem lavt vand. Derudover er der på den pågældende lokalit...
	Kystdirektoratet gav d. 22. januar 2018 tilladelse til projektet. Afgørelsen blev efterfølgende påklaget af Holstebro og Omegns Fiskeriforening samt af Sammenslutningen ved Storå. Klagerne fremhæver bl.a. at der mangler en vurdering af den indvirkning...
	Ansøger har ønsket at få sagen genoptaget og har på den baggrund indsendt et notat af 23. marts 2018, der belyser betydningen af en ny fugleø i Nissum Fjord for forekomsten af skarver og sæler samt supplerende bemærkninger af 1. april 2018.
	Notatet nævner bl.a. at forvaltningsplanen for skarv giver mulighed for i perioden 1. august – 31. marts at foretage regulering og bortskræmning af skarver fra fødesøgningsområder, dagrastepladser og overnatningspladser, hvis der f.eks er særlige grun...
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