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 DATO 

 
Tilladelse til forstærkning af skråningsbeskyttelse samt etablering af sti og 
trappe - Bjørnsknudevej 76, 7130 Juelsminde 
 
Hedensted Kommune har sammen med ejerne af Bjørnsknudevej 76 besluttet at for-
stærke det eksisterende skråningsanlæg (kystbeskyttelsesanlæg) og samtidig etablere en 
sti på anlægget. Stien forbindes med Bjørnsknudevej med en trappe. 
 
Hedensted Kommune meddeler hermed tilladelse1 til at forstærke det eksisterende skrå-
ningsanlæg på Bjørnsknude, matr. nr. 56c Klakring By, Klakring, Bjørnsknudevej 76, 
7130 Juelsminde samt etablering af sti og trappe på anlægget. 
 
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

1. Forstærkningen af det eksisterende skråningsanlæg samt etablering af sti på an-
lægget skal ske i overensstemmelse med det af den 24. april 2020 indsendte an-
søgningsmateriale.  

2. Der må etableres en trappe med gelænder som forbinder stien med Bjørnsknude-
vej. 

3. Bygherre forpligter sig til at vedligeholde det godkendte anlæg i god og forsvarlig 
stand. 

4. Der må ikke uden myndighedens tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af 
det godkendte anlæg. 

5. VejleMuseerne skal kontaktes på telefon nr. 76 81 31 00 minimum en uge inden 
arbejdet igangsættes. 

6. Tilladelsen bortfalder, hvis ikke anlægget er etableret og færdigmeldt 
til Hedensted Kommune inden 3 år fra tilladelsens datering. 

 
 
Baggrund 
Juelsmindehalvøens sydlige spids, Bjørnsknude (kort 1), er udlagt som sommerhusom-
råde. Området er beskyttet mod erosion fra havet af skråningsbeskyttelse på Vejle Fjord 
og Kattegat siden. Høfder er med til at fastholde sandstranden på Vejle Fjord siden. Ved 
sydøstenvind fjernes materiale fra kysten. Ved sydvestenvind tilføres materiale. Gennem 
de seneste årtier er stranden på Vejle Fjord siden blevet smallere og selve pyntens syd-
vendte kyststrækning har kun en få meter bred forstrand. Pyntens østvendte side består 
i dag af skråningsbeskyttelse uden forstrand. 
 
Der har gennem flere år været et stort ønske om at forbedre adgangsforholdene rundt 
om Bjørnsknude (kort 1). Adgangen rundt om Bjørnsknude har stor rekreativ værdi for 
byens borgere og andre besøgende der færdes på stranden ved Juelsminde.  
 

                                           
1 Lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020 om kystbeskyttelse m.v, § 3, stk. 1 og 2 
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Kystbeskyttelsesanlægget på spidsen af Bjørnsknude (Bjørnsknudevej 76) er opbygget af 
mindre marksten, og det har i nogle år været svært at passere pynten. På grund af ste-
nenes begrænsede størrelse bliver kystbeskyttelsesanlægget vedvarende eroderet af bøl-
geslag. Der er derfor et ønske om at forstærke anlægget. 
 
Hedensted Kommune har sammen med ejerne af Bjørnsknudevej 76 besluttet at for-
stærke det eksisterende kystbeskyttelsesanlæg og samtidig etablere en sti på anlægget. 
Stien forbindes med Bjørnsknudevej med en trappe.   
 
COWI har på vegne af Hedensted Kommune indsendt en ansøgning om tilladelse til pro-
jektet. Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af rapporten ’Bjørnsknude, hydraulisk 
undersøgelse og skitseprojekt (COWI 2020)’. 
 

 

Foto 1. Vejle Fjord-siden af Bjørnsknude. Stensætningen nederst på foto 
er det eksisterende kystbeskyttelsesanlæg på spidsen af Bjørnsknude. 
Foto taget mod vest (Foto fra ansøgning).  
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Foto 2. Kattegat-siden af Bjørnsknude.  
Foto taget mod syd (foto fra ansøgning). 

 
Foto 3. Bjørnsknudevej ud til skrånings-
anlæg/Kattegat. Foto taget mod øst (foto 
fra ansøgning). 

Beskrivelse af projektet 
Det eksisterende skråningsanlæg/kystbeskyttelse bliver forstærket på en ca. 90 m 
strækning fra spidsen af Bjørnsknude hen til Bjørnsknudevej i nord. Forstærkningen byg-
ges op fra havbund til kote 1,3 m. Sten fjernes på havbunden i et ca. 5 meter bredt 
bælte foran den eksisterende stensætning. I bæltet lægges fiberdug og et 0,6 m lag af 
ral/håndsten fra -0,6 til 0 m under eksisterende havbund. Herpå opbygges skråningsbe-
skyttelsen af filtersten og dæksten (figur 1). Kronen sikres med en række dæksten. I 
Kote 1,3 m etableres en sti af flade trædesten.  
 
Der etableres en trappe som forbinder den nordlige ende af stien med Bjørnsknudevej. 
 
Projektet er dimensioneret til at kunne modstå en stormhændelse med en returperiode 
på 50 år og have en levetid på 50 år.  
 
Det vil være situationer, hvor stien på grund af bølger eller forhøjet havvandsstand ikke 
kan benyttes. 
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Figur 1. Principskitse af forstærkning og eksisterende kystbeskyttelsesanlæg. Der anlægges ny for-
stærkning fra havbund op til kote 1,3 m. I kote 1,3 etableres sti med trædesten. Der lægges en 
række sten på bagsiden af anlægget til forstærkning af kronekanten (skitse fra ansøgning). 

Arbejdet med at forstærke kystbeskyttelsesanlægget udføres fra land. Arbejdsområde og 
et midlertidig opmagasineringsområde til sten er vist på kort 1. 
 

 
Kort 1. Kystbeskyttelsesanlæg på Bjørnsknude. Forstærket skråningsbeskyttelse og krone (røde 
markeringer). Arbejds- og midlertidig opmagasineringsarealer vist med blå markering (kort fra an-
søgning). 
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Plan- og zoneforhold 
Bjørnsknude er i Hedensted Kommunes Kommuneplan 2017-2019 udpeget som sommer-
husområde. 
 
Bjørnsknude er i Hedensted Kommunes Kommuneplan 2017-2019 udpeget som klimatil-
pasningsområde. 
 
Bjørnsknude er ikke omfattet af nogen lokalplan. 
 
Bjørnsknude er beliggende i kystnærhedszonen. 
 
Projektet vurderes ikke at stride imod formålet med plan- og zoneforholdene. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter 
Der skal ifølge ”Kystbeskyttelses-habitatbekendtgørelsen” 2 foretages en vurdering af om 
projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt. 
 
Der er ca. 4,2 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 
område nr. 78 ’Skove langs nordsiden af Vejle Fjord’, som rummer Habitatområde nr. 67 
og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45. Dette område er udelukkende beliggende på land og 
vil ikke kunne blive påvirket af projektet. 
 
Der er ca. 7,2 km til det næstnærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 
2000 område nr. 56 ’Horsens Fjord, havet øst for Endelave’, som rummer Habitatområde 
nr. 52, Fuglebeskyttelsesområde nr. 36 og Ramsarområde nr. 13. Yderligere et Natura 
2000 område ligger ca 8,5 km sydøst for Bjørnsknude: Natura 2000 område nr. 108 ’Æb-
leø, havet syd for og Nærum Strand’, som rummer Habitatområde nr. 92 og Fuglebeskyt-
telsesområde nr. 76. Disse Natura 2000 områder har udpegningsgrundlag i havet og det 
nærmeste er et stenrev beliggende ca. 9 km sydøst for Bjørnsknude i sidstnævnte Natura 
2000 område. 
 
Områders udpegningsgrundlag kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: 
http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegnings-
grundlag/ 
 
På grund af afstanden og projektets karakter vurderes projektet ikke at kunne have ind-
flydelse på Natura 2000 områdernes udpegningsgrundlag. 
 
Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området, hvor kystsikringspro-
jektet skal foregå. Området er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arter 
som markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, flere arter af flagermus, samt 
marsvin3.  
 
Marsvin kan blive påvirket af højfrekvente støj, der kan forekomme i forbindelse med 
etableringen af kystsikringen. Da etableringen er en midlertidig aktivitet, vurderes etab-
leringen af kystsikringen ikke få væsentlig negativ indflydelse på marsvin i området. 
 
Markfirben vil kunne forekomme fx i forbindelse med den eksisterende kystsikringen. 
Selve anlægsarbejdet vil midlertidigt kunne forstyrre, men projektet vurderes ikke at ville 

                                           
2 Lovbekendtgørelse nr. 654 af 19. maj 2020 om Bekendtgørelse om administration af internatio-
nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelses-
foranstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet, §3 
3 Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, 
A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2013. Overvågning af arter 2004- 2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE 
– Nationalt Center for Miljø og Energi, 240 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og 
Energi nr. 50. http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf 



6 
 

forringe levevilkårene for markfirben. Øvrige nævnte arter vurderes ikke at kunne være 
tilknyttet området, hvor projektet skal gennemføres. 
 
Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af ovenstående, at projektet ikke vil for-
ringe levevilkårene for dyre- og planterater omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.  
 
På baggrund af projektets begrænsede omfang, dets placering samt at det ikke i forbin-
delse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke udpegningsgrundlag i 
Natura 2000-områder væsentligt, vurderer Hedensted Kommune, at der ikke skal foreta-
ges en nærmere konsekvensvurdering jf. ”Kystbeskyttelseshabitat-bekendtgørelsen”.2 
 
Begrundelse for tilladelsen 
Ifølge kystbeskyttelseslovens § 1 er formålet med kystbeskyttelse at beskytte mennesker 
og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra ha-
vet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Formålet varetages ved at afveje følgende 
hensyn i det ansøgte projekt: 
 
1. Behovet for kystbeskyttelse 
2. Økonomisk hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1A (Ikke relevant) 
3. Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet. 
4. Rekreativ udnyttelse af kysten 
5. Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten 
6. Andre forhold 
 
 
Hedensted Kommune har lagt særlig vægt på, at der samtidig med at det eksisterende 
kystbeskyttelsesanlæg bliver forstærket også sikres gode adgangsforhold på anlægget, 
på en måde hvor ejerne af ejendommen Bjørnsknudevej 76 ikke bliver generet af folk 
der bruger stien. Anlægget kan samtidig etableres uden at påvirke naturen eller miljøet 
væsentligt. 
 
Inklusion af anden lovgivning 
Ifølge Kystbeskyttelseslovens §3a kan afgørelser efter kystbeskyttelsesloven også om-
handle forhold omfattet af naturbeskyttelsesloven4 m. fl.  
 
Projektområdet er placeret inden for strandbeskyttelseslinjen. Nærværende tilladelse er-
statter derfor en afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 15. 
 
Afgørelse efter miljøvurderingsloven 
Hedensted Kommune har vurderet projektets påvirkning af en række miljøforhold (VVM-
screening), og har vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. He-
densted Kommune har på baggrund af VVM-screeningen den DATO truffet afgørelse om, 
at projektet ikke kræver en VVM-undersøgelse og –tilladelse.  
 
Kommunens samlede vurdering 
Hedensted Kommune vurderer, at projektet vil beskytte ejendommen Bjørnsknudevej 76 
mod erosion og samtidig sikre, at friluftfolk kan passere Bjørnsknude uden at medføre 
væsentlige gener for lodsejer. Det vurderes samtidig, at projektet kan etableres uden at 
påvirke natur og miljø negativt. Hedensted Kommune meddeler derfor tilladelse til det 
ansøgte projekt. 
 
  

                                           
4 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse (naturbeskyttelses-
loven) 
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Offentliggørelse og høring 
Sagen er sendt i høring den 29. april 2020 hos nabogrundejere jf. tabel 1 og kort 2, 
Kystdirektoratet, VejleMuseerne og en række organisationer. Sagen er blevet offentlig-
gjort på Hedensted Kommunes hjemmeside den 29. april 2020.  
 
Hedensted Kommune har ikke modtaget nogen bemærkninger 
 
Tabel 1. Nabohøring 

Bjørnsknudevej 72, 7130 Juelsminde 

Bjørnsknudevej 74, 7130 Juelsminde 
Bjørnsknudevej 89, 7130 Juelsminde 
Bjørnsknudevej 91, 7130 Juelsminde 

 
 

 
Kort 2. Bjørnsknude. Hørte naboer (blå prikker).  
Projektområde vist med blå pil. 
 
 
 
Politisk behandling 
Hedensted Kommunes Udvalg for Teknik har på mødet den 9. juni 2020 besluttet at 
meddele tilladelse til det ansøgte projekt (AFVENTER). 
 
Udnyttelse af tilladelse 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, dvs. den DATO (4 uger). 
Rettidig klage har opsættende virkning for afgørelsen. 
 
Klagevejledning 
Klagevejledning ses i bilag 1. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
(Sagsbehandler) 
 
 
Bilag 
Bilag 1. Klagevejledning 
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Kopi af afgørelsen er sendt til (E-boks): 
Ejerne af Bjørnsknudevej 76, 7130 Juelsminde 
Naboejere jf. tabel 1 
COWI  
VejleMuseerne 
Kystdirektoratet 
Fiskeristyrelsen 
Søfartsstyrelsen 
Naturstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Friluftsrådet 
Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjylland 
Dansk Ornitologisk Forening 
Dansk Kano & Kajakforbund 
Dansk Botanisk Forening  
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Klagevejledning 
Dette dokument indeholder 2 afgørelser: 
 
• afgørelse om at give tilladelse til projektet 
• afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering 
 
De to afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål. Det vil sige, om kommunen for eksempel har truffet afgørelse efter rette lov-
givning, har foretaget de nødvendige vurderinger og høringer, og truffet afgørelse på til-
strækkeligt oplyst grundlag. 
 
De to afgørelse kan påklages af: 
 

• adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• enhver, som har en væsentlig, individuel interesse i sagen, 
• 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, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

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

væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og som repræsenterer 
mindst 100 medlemmer. 

 
Afgørelsen om at give tilladelse til projektet kan også påklages af andre offentlige myn-
digheder. 
 
Afgørelsen er den DATO blevet offentliggjort på www.hedensted.dk. Klagefristen er fire 
uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen udløber den DATO.  
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. 
Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en fak-
tura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for afgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal 
anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller 
direkte på http://www.kpo.naevneneshus.dk 
 
Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klagepor-
talen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside. På http://www.kpo.naevneneshus.dk kan klager finde information om, 
hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” 
samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyr-
ordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.  

Bilag 1. Klagevejledning 
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Gebyret tilbagebetales, hvis  
• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
• klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
• klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence.  

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 ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myn-
dighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodnin-
gen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-
ning kan imødekommes. 
 
 


