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Kære Thomas Larsen, Landinspektør og specialkonsulent i Kystzoneforvaltningen, Kystdirektoratet. 
 
Hermed fremsendes ansøgning om godkendelse af 2 stk. fortøjningspæle på søterritoriet.  
 
Du må endelig lade mig vide, hvis der mangler yderligere oplysninger, men da du/I har kopi af vores 
broansøgning til Vordingborg Kommune, og dermed diverse tegninger mv. håber jeg, at det er dækkende. 
 
Som det fremgår af ansøgningen er de 4 pæle, der ses på sydsiden af broen taget op for sæsonen, og tjener 
i rejesæsonen til fastgøring af rejeruse anmeldt med GPS koordinater til Fiskeristyrelsen. 
 
Med venlig hilsen    
 
 
Annemette S. Elbrønd 
Bøged Strandvej 27 
4720 Præstø 
Danmark 
+45 26 93 69 64 
 
 

Fra: Thomas Larsen <tla@kyst.dk>  
Sendt: 17. december 2021 14:29 
Til: annemette.elbrond@gmail.com 
Emne: Vejledning om ansøgning om fortøjningspæle - Bøged Strandvej 27 - 21/15309 
 
Kære Annemette Elbrønd og Sten Scheibye 
 
Kystdirektoratet har i forbindelse med jeres sag om broanlæg modtaget henvendelse fra kommunen og 
fortøjningspæle. 
Det er således, at fortøjningspæle kræver tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, og dette 
administreres af Kystdirektoratet. På det vedlagte billede synes vi at kunne se 4 pæle på sydsiden og 2 på 
nordsiden.  
 



 
 
For at vi kan meddele en tilladelse, så skal jeg derfor bede om en ansøgning vedrørende fortøjningspælene. 
En ansøgning bør indehold ene begrundelse for antallet af pæle, og hvilken type fartøj de skal benyttes til. 
Normalt er vores udgangspunkt, at tillade 2 pæle til en bro, men der kan være forhold, som kan begrunde 
flere. Når vi behandler en ansøgning, så sker der også en vurdering af kyststrækningen, og hvor en 
kyststrækning er helt urørt, vil det være vanskeligere at opnå tilladelse eller tilladelse til flere anlæg med 
den påvirkning flere fartøjer kan medføre af negativ betydning for kystlandskabet. 
 
Jeg skal derfor bede jer om, at udfylde og indsende en ansøgning med behørigt oversigtskort med placering 
af de ansøgte pæle markeret. 
 
Ansøgningsskema og vores administrationsgrundlag findes på vores hjemmeside, og fortøjningsanlæg er 
beskrevet fra side 95: 
 
https://kyst.dk/soeterritoriet/anlaeg-og-aktiviteter-paa-soeterritoriet/ 
 
Ansøgningen bedes indsendt senest 28. januar 2022. I skal være velkommen til at sende den direkte til mig. 
Alternativt til vores hovedpostkasse på kdi@kyst.dk med angivelse af vores journalnummer 21/15309. 
 
Skulle I have spørgsmål, så kan jeg også kontaktes pr. mail eller telefon. Det gælder også, hvis I har andre 
spørgsmål til anlæg på søterritoriet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Thomas Larsen 
Landinspektør, Specialkonsulent l Kystzoneforvaltning 
+45 91 35 74 42 l tla@kyst.dk 
 
Miljøministeriet 
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk 
 
Se Kystdirektoratets nye kortlægning af risiko for oversvømmelse og erosion frem til 2120 
 

 
 
Naturstyrelsens persondatapolitik      
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Lovliggørelse af opført badebro på Bøged Strandvej 27, 4720 Præstø  
Matr.nr. 17b, Stavreby By, Jungshoved 
 
Kære Annemette Scheibye Elbrønd 
 
Du har den 26. september 2021 søgt tilladelse til at opføre en 10 meter lang badebro på vegne 
af Sten Scheibye. 
 

 

Kort 1. Broen på ejendommen 
Bøged Strandvej 27 er ud fra 
luftfoto opmålt til ca. 10 meter. 
For oversigtskort se kort 2 i bilag 
1. 

 
Afgørelse 
Vordingborg Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte under overholdelse af føl-
gende vilkår: 
 
 



 

 2 

Vilkår 
1. Broen må kun benyttes som bade- og bådebro. 
2. Broen skal være offentlig tilgængelig uden betaling. 
3. Der må ikke skiltes, hegnes el. lign. for at begrænse eller forhindre adgang. 
4. Broen skal vedligeholdes i god og forsvarlig stand. I tilfælde af ødelæggelse skal even-

tuelle rester eller beskadigede dele omgående fjernes. Tilladelsen bortfalder, hvis broen 
ikke er genopført senest et år efter ødelæggelsen. 

5. Såfremt broen delvis inddrages om vinteren, skal de til enhver tid yderste 4 pæle række 
mindst 2 m op over vandet. Er der ikke pæle over vandet, må ingen del af broen, f.eks. 
dele af bundstokke, række mere end 10 cm op over den eksisterende havbund.  

6. Broen må ikke afmærkes eller forsynes med belysning uden efter forudgående aftale 
med Søfartsstyrelsen. 

 
Afgørelsen er truffet efter § 2 i bekendtgørelse om bade- og bådebroer. 
 
Bemærk venligst at der med denne afgørelse ikke er taget stilling til de nedrammede pæle på 
hver side af badebroen. Din ansøgning vil blive videresendt til Kystdirektoratet, som tager stil-
ling til om disse pæle skal håndteres efter lovens § 2, stk. 2 i bekendtgørelse om bade- og bå-
debroer1.  
 
Principielt må tilladelsen ikke udnyttes før klagefristens udløb. Klagefristen er normalt fastsat til 
4 uger fra d.d. Der er tale om en lovliggørelsessag, hvor broen allerede er opført. Et ulovligt for-
hold kan lovliggøres på to måder: 1) en retlig lovliggørelse eller 2) en fysisk lovliggørelse, hvor 
broen i det her tilfælde fjernes. I udgangspunktet skal Vordingborg Kommune bestræbe sig på 
at gennemføre en retlig lovliggørelse, hvis dette er muligt. 
 
Begrundelse 
Vi har lagt vægt på, at badebroen er ganske kort, og påvirkningen af kystlandskabet derfor er 
lille. Vi har også lagt vægt på det store antal brugere af badebroen. Broen bliver et naturligt ud-
flugtsmål, og derfor vil broen være med til at styre den færdsel der er i området. Dette er øn-
skeligt i forhold til de rastende fugle i havet ud for badebroen, og det mindsker sliddet på 
strandengen, som ligger nord og syd for badebroen. 
 
Natura 2000 
Din ansøgning vurderes ikke at have en negativ indvirkning på udpegningsgrundlaget i Natura 
2000-område nr. 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Dette er uddybet i 
bilag 3. 
 
Sagens indhold 
Broen er 10 meter lang og 1,4 meter bred. I den ene side skal der til bredden tillægges en lavt-
siddende kajakbænk. Broen er opført med brofag i imprægneret fyrretræ, kajakbænk i fyrretræ 
og pæle samt bundbefæstigelse i galvaniseret stål. 
 
Brugere af broen 
I jeres skov er der rhododendron. Du har oplyst mig at i de uger, hvor de er i blomst, kan antal 
brugere af badebroen være 25- 50 personer om dagen. I resten af sommerperioden er der en 
del skovgæster, som også benytter broen. I den periode vurderer du at antal brugere er mellem 

 
1 §2, stk. 2 lyder: ”Kystdirektoratet behandler ansøgninger om anbringelse af bade- eller bådebroer, der 
udføres som en mole eller tilsvarende konstruktion, der hindrer fri vandgennemstrømning langs kysten.” 
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4 og 10 pr. dag. Flest i weekenden og ferier. Uden for sommerperioden er det under 5 personer 
inkl. ejer der benytter broen. 
 
Du har i din ansøgning oplyst følgende, som nævnes her fordi det fortæller noget om adgangen 
til broen: Broens træfag og kajakbænk indtages for vinteren i september måned. De yderste 
pæle bliver i vintersæsonen påmonteret forhøjer således, at de ved enhver hidtil kendt vand-
stand er synlige. Broen ligger i forbindelse med skovvejssystemet i Bøged Skov og benyttes 
ofte af skovgæster.  Vi har, på privat grund, etableret en slået sti til skovvej mod både nord og 
syd. 
 
Plantegning, profiltegning og tre billeder af broen fremgår af bilag 2. 
 
Høring 
Vordingborg Kommune har i perioden 14. oktober til 5. november 2021 fortaget en nabooriente-
ring af jeres ansøgning. Der er modtaget svar på naboorienteringen fra to af jeres nærmeste 
naboer, som støtter opførelsen af en badebro. 
 
Klagevejledning m.v. 
Du kan klage over denne afgørelse til Kystdirektoratet. Send klagen til Vordingborg Kommune, 
Afdeling for Land og Miljø, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg eller tekpost@vording-
borg.dk. Klagen skal være modtaget hos os senest 4 uger fra d.d. Vi videresender klagen til 
Kystdirektoratet.  
 
Følgende kan også klage: 
 • enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen 
 • Danmarks Naturfredningsforening, 
 • Ejendomsforeningen Danmark, 
 • Fritidshusejernes Landsforening og 
 • Friluftsrådet 
 
Du får besked fra os, hvis andre klager. 
 
Du må ikke udnytte tilladelsen, før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget, må du heller 
ikke udnytte tilladelsen i den tid, sagen bliver behandlet, medmindre Kystdirektoratet bestem-
mer andet. Hertil skal det dog bemærkes at der er tale om en lovliggørelsessag, hvor broen al-
lerede er opsat. 
  
Ønsker du eller de andre klageberettigede at få sagen afgjort ved domstolene, så skal retssa-
gen startes inden 6 måneder, efter du har modtaget vores afgørelse. 
 
Er der noget i afgørelsen, du gerne vil have uddybet, er du velkommen til at kontakte mig på 
telefon 55 36 24 18. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mads Brinck Lillelund 
Natur- og vandløbsmedarbejder  
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Kopi til klageberettigede: 

• Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
• Ejendomsforeningen Danmark, Nørre Voldgade 2, 1358 København K, info@ejendoms-

foreningen.dk 
• Fritidshusejernes Landsforening, Niels Bohrs Alle 11, 2860 Søborg, sekretariat@mitfr-

tidshus.dk 
• Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk 
• Søfartsstyrelsen, sfs@dma.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnvordin-

borg-sager@dn.dk 
• DN-lokalkomité v/ Martin Vestergaard 
• Dansk Ornitologisk Forening, Natur@dof.dk 
• DOF-lokalkomité, Vordingborg@dof.dk 
• Friluftsrådet, storstroem@friluftsraadet.dk 

 
 
Bilagsoversigt: 

- Bilag 1. Oversigtskort 
- Bilag 2. Plantegning, profiltegning og billeder af broen 
- Bilag 3. Vurdering af Natura 2000 
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Bilag 1. Oversigtskort 
 

 
Kort 2. Med rød cirkel er broens placering angivet. For detailkort se kort 1. 
 
 
Bilag 2. Plantegning, profiltegning og billeder af broen 
Materiale til bilag 2 kommer fra ansøgningen. 
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Foto 1 
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Foto 2 

 
 
Foto 3 
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Bilag 3. Vurdering af Natura 2000 
Den ansøgte bro ligger ude i Natura 2000-område nr. 168, Havet og kysten mellem Præstø 
Fjord og Grønsund. Habitatområde H147 og Fuglebeskyttelsesområde F84 og F89. 
 
Kort 3 er et udsnit af Natura 2000-området taget fra områdets basisanalyse 2016-2021. 
 

 

Kort 3. Med grøn streg 
og blå udfyldning er 
Natura 2000-områdets 
nordlige del vist. 
 
Den ansøgte bro ligger 
ude i H147 og F89. 

 
Omkring broen findes fuglebeskyttelsesområde nr. 89, Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og 
Jungshoved Nor samt habitatområde 147, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. 
 
De to områders udpegningsgrundlag er vist i tabel 1 og 2. Udpegningsgrundlaget i et Natura-
område skal beskyttes, og aktiviteter og projekter må ikke have en negativ indvirkning på ud-
pegningsgrundlaget. 
 

 

Tabel 1. Udpegningsgrundla-
get for F89.  
 
"T" = trækfugl, "Y" = yngle-
fugl. 
 
Kilde: Natura 2000-basisanalyse 
(planperiode 2022-2027) 
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Tabel 2. Udpeg-
ningsgrundlaget for 
H147. 
 
Tal i parentes ved 
naturtyper og arter 
henviser til talkoder 
i habitatdirektivets 
bilag 1 og 2. * angi-
ver at der er tale om 
en prioriteret natur-
type. 
 
Kilde:  
Natura 2000-basisanalyse 
(planperiode 2022-2027) 

Området omkring badebroen kan være raste- og fødesøgningsområde for en stor del af de 
trækkende fugle oplistet i tabel 1. Bl.a. skarv, knopsvane, bramgås, hvinand, skarv, toppet skal-
lesluger, stor skallesluger og blishøne. 
 
Da broen også virker styrende for den menneskelige færdsel, vurderes det at forstyrrelsen af 
de rastende fugle på områdets udpegningsgrundlag minimeres, frem for en situation hvor bade-
broen fjernes. 
 
Stranden nord og syd for broen er registreret som strandeng, der er en beskyttet naturtype på 
udpegningsgrundlaget. Strandengen er beskyttet gennem § 3 i naturbeskyttelsesloven. § 3-be-
skyttelsen på begge sider af broen ses på kort 4. 
 
Strandenge kan godt tåle at besøgende betræder den. Det vurderes at slitagen på strandengen 
nedsættes ved opsættelse af badebroen, da broen vil virke styrende for hvor de besøgende be-
væger sig hen. 
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Kort 4. Med blå skravering er 
vist registreringen af strandeng 
nord og syd for badebroen. 
 
Strandengen er en af de beskyt-
tede naturtyper på Natura 2000-
områdets udpegningsgrundlag, 
og den er også beskyttet efter § 
3 i naturbeskyttelsesloven. 

 
 
 


