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Kopi til offentliggørelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPENSATION TIL MIDLERTIDIG OPSTILLING AF SKURVOGN I 
§ 3-BESKYTTEDE STRANDENG 
 
Struer kommune har den 6. september 2021 modtaget din ansøgning 
om midlertidig opstilling af skurvogn på ejendommen matr.nr. 3z Vej-
bjerggård Hgd., Humlum beliggende p-plads ved Gl. Færgevej. 7600 
Struer. 
 
Det ansøgte ligger indenfor strandeng. Projektet kræver derfor di-
spensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 om forbud mod tilstands-
ændringer. 
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 285. 
 
Struer Kommune meddeler hermed dispensation efter § 65 jfr. § 3, i 
lov om naturbeskyttelse1 jf. de stillede vilkår til det ansøgte. 
 
Dispensationen vedrører alene naturbeskyttelseslovens § 3. Tilladel-
ser efter anden lovgivning kan være nødvendig.  
 
Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet 3 år 
efter, at den er meddelt.  
 
Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udlø-
bet. Dispensationen er udsendt den 12. oktober 2021. 
 

 
1 Lovbekendtgørelse 2019-03-13 nr. 240 om naturbeskyttelse 
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Dispensationen er givet på følgende vilkår. 

• Skurvognen skal placeres minimum 1,5 meter væk fra vegeta-
tionen, for at sikre at der ikke sker slid på strandengen. 

• Spildevandshåndtering; spildevand fra skurvognen skal hånd-
teres, så det ikke afledes til området. 

• Affaldshåndtering: Det skal håndteres, så der ikke bliver tilført 
affald til området, ej heller bioaffald, da området ikke må ud-
sættes for yderligere næringspåvirkning. 
 

Baggrund 
På Oddesundbroen er sporet teknisk udlevet og er derfor indstillet til 
fornyelse. Der er revner og råd i svellerne og for opretholdelse af tra-
fikken mellem Struer og Thisted, er en fornyelse nødvendig. 
Der er ansøgt om arbejdspladser til oplag af brugte og nye materialer 
udenfor beskyttet natur.  
Der ønskes at opstilles en skurvogn på 13 m2 med toilet og spise-
plads, så entreprenører kan benytte toiletfaciliteter tæt på arbejdsom-
rådet. Skurvognen ønskes opsat på p-plads, området med p-pladsen 
er registret som strandeng. Pladsen til skurvognen er 6 m * 2,5 m. 
Der oplyses af ansøger at har indgået aftale med naturstyrelsen om 
opstillingen af skurvogn på p-plads på deres matrikel. 
 

 
Billede 1: Rødmarkering viser ca. placering af skurvogn, ca. skurvogn plads 
6m * 2,5m. Den blå skravering viser hvor der er registret strandeng, som er 
beskyttet natur. 

 
Beskyttet natur 
Området hvor selve skurvognen ønskes placeret er en p-plads i den 
beskyttede natur. Området er registret som strandeng. 
På strandengen omkring P-pladsen er der ved bestigelse den 17. au-
gust 2021 registret 63 arter, se bilag 3 for arter og omridset af hele 
arealet der er besigtiget.  
Området er påvirket invasive arter, men vegetationsdækket består 
også af græs og urtevegetation, samt lidt dværgbuske. 
Området nær jernbanen er påvirket af nærringstoffer. 
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Begrundelse for dispensationen  
Alle former for tilstandsændring i beskyttede natur kræver dispensa-
tion fra naturbeskyttelseslovens § 3.  
Formålet med beskyttelsen er at bevare de beskyttede naturtyper 
som levesteder for vilde dyr og planter.  
Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation fra beskyttelsen. I 
så fald skal der være tale om et indgreb, der samlet set vil forbedre 
naturtilstanden af den beskyttede naturtype og ikke skønnes at med-
føre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området. En dispensa-
tion kan også meddeles, hvis området ud fra naturbeskyttelseshen-
syn vurderes som uden særlig interesse og projektet vurderes at 
have en væsentlig samfundsmæssig interesse uden alternativ place-
ring. 
 
Struer Kommune vurderer, at på baggrund af de stillede vilkår i for-
hold til slid, udledning af spildevand, og affalds håndtering at påvirk-
ningen vurderes til at have en mindre væsentlig påvirkning på områ-
det. 
Den ønskede placering af skurvognen vil være med til at sikre bedre 
arbejdsvilkår for de entreprenører, som skal renovere jernbanestræk-
ningen ved Oddesundbroen. Placeringen vil sikre, at de har en over-
skuelig afstand til toilet og opholdsrum, samt at de ikke har over 500 
meter til nærmeste toilet. 
Videre vurderes skurvognens placering på p-pladsen i strandengen at 
være den mest logiske placering, da området er tæt på skinnerne og 
man ikke skal passere Hovedvejen. P-pladsen er tæt broen, og der-
ved muligt at tilgå på gåben. 
Ved andre placeringer vil entreprenører og andre tilkoblet projektet 
enten skulle gå længere og/eller passere hovedvejen mellem Thy og 
Struer. 
P-pladsen er der i forvejen, vej og p-pladsen har været på luftfoto si-
den 1995, Videre vil opstillingen af skurvognen vil ikke være opret-
telse af ny plads, men en benyttelse af eksisterende plads. 
 
Vurdering i forhold til Natura 2000 og internationalt beskyttede 
arter 
Der er ca. 30 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000-område). Det er Struer Kommunes vurdering, at an-
søgte projekt ikke giver anledning til nogen væsentlig påvirkning af in-
ternationale naturbeskyttelsesområder herunder vil være til hindre for 
at gunstig bevaringsstatus kan opnås eller opretholdes.  
Vurderingen er truffet på baggrund af, at arten der er grundlag for fug-
lebeskyttelsesområdet nr. 28 er toppet skallesluger. Opsætningen af 
skurvognen vurderes ikke at påvirke arten, da den opsættes nær jern-
banen og vej, hvorfra der kommer forstyrrelser i forvejen og det vur-
deres ikke at skurvognen vil påvirke, da området også bliver brugt 
som P-plads. Videre er det om foråret og sommer at arbejdet vil fo-
regå og ikke i vinteren, hvor nogle toppet skalleslugere vil komme 
trækkende. Nogle toppede skalleslugere yngler også i Danmark, men 
placeringen af skurvognen vurderes at være i et allerede forstyrret 
område og vurderes ikke at påvirke yderligere. 
De andre arter om er udpegnings grundlag i habitatområde nr. 28; 
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blank seglmos, stavsild, stor vandsalamander, odder, gråsæl og 
spættet sæl, vurderes ikke at blive påvirket. Projektet påvirker ikke 
fjorden og vil derfor ikke påvirke stavsild, gråsæl og spættet sæl. Od-
deren er ofte sky og i forhold til opsætning af skurvogn, vurderes det 
ikke at påvirker mere, da området i forvejen er besøgt. 
Blank seglmos er ved novana undersøgelse i 2019 ikke fundet i om-
rådet, når p-pladsen, hvor skurvognen ønskes opsat. Videre vokser 
blank seglmos oftest på rigkær med vældpræg, hvor der næringsfat-
tigt. 
Opsætningen af skurvognen vurderes ikke at påvirke stor vandsala-
mander, da der ikke nogen vandhuller i nærheden og at det kun er p-
pladsen område, der vil blive brugt. 
 
Habitatdirektivet forpligtiger medlemslandene til en streng beskyttelse 
af en række dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. Habi-
tatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Denne beskyttelse 
skal sikre, at arterne bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arternes 
raste- og ynglesteder ikke beskadiges eller ødelægges.  
 
Vurderingen af om arternes yngle- og leveområde ødelægges, skal 
ses ud fra en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk 
funktionalitet), således kan der for et lokalområde være flere yngle- 
og rasteområder, og et projekt kan derfor gennemføres så længe den 
økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på 
mindst samme niveau. 
 
Følgende strengt beskyttede arter kan tænkes at forekomme i Struer 
kommune: 
 

- Spidssnudet frø 
- Stor vandsalamander  
- Strandtudse 
- Odder 
- Birkemus 
- Markfirben 
- Ulv 
- Flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skim-

mel-, langøret- og brunflagermus) 
 
Se vurdering af odder og stor vandsalamander i Natura 2000-afsnittet 
ovenover. 
Spidssnudet frø holder sig helst i nærheden af sit ynglevandhul og på 
fugtige steder. Der forekommer ingen vandhuller i nærheden af p-
pladsen. Det vurderes at opstillingen af skurvognen ikke vil have væ-
sentlige konsekvenser for spidssnudet frø. 
Strandtudsen foretrækker vandhuller der kun findes i kortere perioder 
og hvor der er sol på vandhullet hele dagen. Det vurderes ikke der fo-
rekommer fluktuerende vandhuller eller vandhuller i nærheden af p-
pladsen. På den baggrund vurderes det ikke at skurvognen vil have 
en væsentlig betydning for strandtudsen. 
Det vurderes ikke at birkemusen vil blive væsentlig påvirket, da der 
ikke graves eller fjernes vegetation i forbindelse med opstillingen af 
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skurvognen.  
Markfirben kan forekomme i området, og kan forekomme i forbindelse 
med jernbaneskråningen, for at tage solbad. 
Men da skurvognen ikke placeres så den skygger for skråninger og 
placeres med 1,5 meter til strandengens vegetations grænser vurde-
res opstilling af skurvognen ikke have at en væsentlig betydning for 
markfirbenene. 
Projektet vurderes ikke at påvirke ulven, da området i forvejen er for-
styrret af trafik og mennesker. 
De forskellige flagermusarter vurderes ikke at blive påvirket af opsæt-
ningen af skurvognen, da den ikke vurderes at påvirkningen fordelin-
gen af føde for flagermus, og derved ikke dens måde at flyve på i om-
rådet. 
 
Samlet vurdering 
Struer Kommune vurderer, at opstillingen af skurvognen ikke vil have 
en væsentlig betydning for strandengen, bilag IV-arter eller natura-
2000 området og dens udpegningsgrundlag. 

 

Struer Kommune vurderer, at afgørelsen med de stillede vilkår er i 
overens med naturbeskyttelseslovens formål. 
 
Tilladelser fra andre myndigheder 
Det kan være relevant med tilladelser fra andre myndigheder. 
 
Klagevejledning er vedlagt som bilag. 
 
Denne afgørelse er sendt til følgende klageberettigede; 

- Ansøger 
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

- Danmarks Naturfredningsforening, dnstruer-sager@dn.dk og 
dn@dn.dk  

- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og struer@dof.dk 
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjyl-

land@gmail.com 
- Danmarks sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbun-

det.dk og lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
- Holstebro Museum, mette.klingenberg@holstebromuseum.dk  

 
 
Med venlig hilsen  
 
Sine Hjuler Krægpøth 
Struer Kommune 
  

mailto:mst@mst.dk
mailto:struer@dof.dk
mailto:dbf.oestjyl-land@gmail.com
mailto:dbf.oestjyl-land@gmail.com
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:mette.klingenberg@holstebromuseum.dk
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BILAG TIL AFGØRELSE - P-plads Gl. Færgevej - Matrikelnr. 
3z, Ejerlav Vejbjerggaård Hgd., Humlum - Dispensation til 
Naturbeskyttelseslovens §3 - Midlertidig opstilling af skur-
vogn, j.nr. 01.05.08-P25-15-21 
 
Bilag 1 
KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING - NATURBESKYTTELSESLOVEN 

Denne afgørelse er meddelt efter planloven. Ifølge naturbeskyttelses-
lovens § 78 har du mulighed for at klage over retslige spørgsmål til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen: 

• offentligmyndighed 

• 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 naevnenes-
hus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. 
 
Du kan finde yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. 
på hjemmesiden naevneneshus.dk. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.  
Klagen skal være modtaget senest tirsdag den 9. november 2021 kl. 
23:59. En klage over afgørelsen har opsættende virkning. Det vil sige, 
at denne afgørelse ikke er gældende, før klagenævnet har truffet en 
afgørelse i sagen. 
 
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra 
den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88 
stk. 1. 
 
 

https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet
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Bilag 2, areal der er blevet undersøgt og fundene arter: 
Område, arterne er registreret i: 

 
 
Arter: 
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Bilag 3: Billeder  
 

 
 
 

 
 

 


