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Stevns Kommune  

Postboks 83 

4660 Store-Heddinge 

 

ATT: Jonas Holm 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/03431-8 

Ref. Christina Hattesen-

Hangård 

12-01-2022 

 

Dispensation til etablering af en bålhytte, tre shelters og tre borde-

bænkesæt samt tilhørende bålsteder inden for 

strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

I har den 28. januar 2021 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 

til etablering af en bålhytte, tre shelters og tre borde-bænkesæt samt tilhørende 

bålsteder inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 63C og 24H 

Sigerslev By, St. Heddinge,  Mandehoved 10, 4660 Store Heddinge, i Stevns 

Kommune. 

 

Der er i forbindelse med sagsbehandlingen været dialog og på denne bagrund har I 

indsendt en tilpasning af projektet den 11. november 2021. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 

15, til det ansøgte.  

 

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om 

jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.  

 

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

meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

I kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1. 

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

I må ikke udnytte dispensationen før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 

over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 

http://www.kyst.dk/
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færdigbehandlet. I vil få direkte besked fra Kystdirektoratet med oplysninger om, 

hvordan I skal forholde jer, hvis der bliver klaget over afgørelsen. 

 

I kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Stevns Kommune ønsker i samarbejde med Stevns Naturcenter at etablere en 

bålhytte, tre shelters og tre borde-bænkesæt samt tilhørende bålsteder i området 

på Flagbanken.  

 

Af ansøgningen fremgår det at det er Stevns Naturcenter ønske at være med til at 

øge kvaliteten af Flagbanken på Mandehoved. De vil styrke Flagbanken, så det 

bliver et flot og lækkert rekreativt sammenhængende naturområde på Stevns Klint. 

 

Matriklerne er ejet af Stevns Kommune og området er i sin helhed omfattet af 

strandbeskyttelseslinjen, se fig. 1.  

 

 
Fig. 1. Ortofoto 2020. Det orange prikkede område markerer det 

strandbeskyttede areal. De sorte og orange streger markerer de vejledende 

matrikelskel. 

 

Det fremgår ligeledes af ansøgningen, at formålet med det ansøgte er at skabe 

bedre overnatningsmuligheder til et stigende antal besøgende i området, samt 

http://www.kyst.dk/
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bedre undervisningsmuligheder for naturskolen som er tilknyttet Stevns 

Naturcenter.  

 

Det uddybes med: ”Det stigende antal besøgende her bland vandrefolket, 

lystfisker, fugleinteresserede og efterspørgslen fra skoler og institutioner, der 

ønsker at sætte natur og friluftsliv på skemaet, samt give eleverne en god 

naturoplevelse med overnatning i det fri, finder Stevns Naturcenter det oplagt at 

tilbyde borgerne gode friluftsfaciliteter på Flagbanken.  

Etableringen af shelters vil medføre at Naturskolen, vil have mulighed for at 

afholde undervisningsforløb med overnatning i det fri, for hele skoleklasser.  

Den ny overnatningsplads gøres book-bar via Friluftsguiden.dk 

Det vil medvirke at det vil være muligt for Skole grupper eller flere mindre 

familiegrupper og handicappede at benytte Flagbanken og være sikker på der er 

plads når de ankommer, hvilket betyder meget for de naturuvante besøgende.” 

 

Af det indsendte materiale fremgår det, at flagbanken i dag bliver anvendt til 

overnatning af følgende:  

 Vandreturister fra trampe stigen 

 Cykel turister på København – Berlin ruten 

 Skoler – institutioner – foreninger – 

 Spejdergrupper. 

 Lystfiskere Hotspot 

 Ornitologer Hotspot 

 Outdoor folk, der trænger til frisk luft og natur. 

 

Derudover oplyses det, at bålhytten og shelternes placering er vedtaget af et hold 

fra Stevns Kommune og naturcenterets ansatte. På fig. 2 ses den ønskede placering 

af bålhytten, de te shelteres med bord-bænkesæt og bålpladser. 

 

 
Fig. 2. Plantegning. 

 

http://www.kyst.dk/
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Den ønskede bålhyttet vil blive udført i træ der bliver malet sort og taget vil blive 

beklædt med stort tagpapa. Den 49m2 store bålhytte vil have en længde på 890 cm 

og en bredde på 543 cm og vil blive opført uden sider. Bålstedet vil blive etableret i 

en bålkasse. Se fig. 3 

 

 
Fig. 3. Billeder fra ansøgningsmaterialet af den ønskede bålhytte. 

 

Det fremgår af ansøgningen at der skal opstilles tre shelters af Naturstyrelses 

model 7,1, hvor af det ene skal være et  

 

Det er ønsket at opstille tre shelters, hvor af det ene skal være et handicapvenligt 

shelter. Alle tre shelters skal være af naturstyrelsens model 7,1, der vil blive sort 

malet og have sort tagpap. se fig. 4. 

 

 
Fig. 4. Billeder fra ansøgningsmaterialet af den ønskede sheltertype. 

http://www.kyst.dk/
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Bålpladserne skal etableres med en underlag af enten mark- eller pigsten. Ved to af 

shelterpladserne vil der blive etableret en svinggrill rist men der ved handicap 

shelteret vil blive etableret et handicap tilgængeligt bålsted med integreret grillrist. 

Se fig. 5.  

 

 
Fig. 5. Billeder fra ansøgningsmaterialet af de ønskede bålsteder. 

 

Derudover er det ønsket at opstille et bord-bænkesæt ved hvert shelter samt nogle 

i bålhytten. Se fig. 6. 

 

 
Fig. 6. Billeder fra ansøgningsmaterialet af den ønskede bord-bænketype. 

 

Det ansøgte er placeret i et område der er omfattet af arealfredningen Stevns Klint.  

  

Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal 

Kystdirektoratet vurdere, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller 

dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV. Læs evt. mere herom i bilag 1. 

 

Natura 2000 

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 206, Stevns Rev) ligger ca. 90 m mod øst. 

Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 206. 

 

Natura 2000-område (nr. 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og 

Grønsund) som ligger ca. 23,7 km mod sydvest, er det nærmeste Natura2000-

område med et fuglebeskyttelsesområde. Natura 2000-området omfatter 

habitatområde nr. 147 og fuglebeskyttelsesområde nr. 84 og 89. I 

fuglebeskyttelsesområdet indgår Ramsarområde nr. 22. 

http://www.kyst.dk/
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Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 

med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områderne væsentligt. 

Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på projekts karakter uden for det 

nærliggende marine natura 2000-område samt at område i forvejen er præget af 

friluftsaktiviteter. Det ansøgte vil således efter Kystdirektoratets vurdering ikke 

medføre en væsentlig påvirkning af de naturtyper, levesteder og/eller arter, som 

området er udpeget for at bevare, og der er derfor ikke behov for en nærmere 

konsekvensvurdering.  

 

Bilag IV-arter 

På DOFbasen2 er der foretaget enkelte observationer af markfirben på lokaliteten 

”Mandehoved” i 2008 og 2021. Lokaliteten ”Mandehoved” dækker et større 

område, hvor det ansøgte ligger i dette område. Derudover er der langs hele Stevns 

Klint registreret markfirben flere steder.  

Kystdirektoratet finder, at det ansøgte ikke vil påvirke markfirbenets 

bestandsstørrelse eller dens økologisk funktionalitet negativt. Ved vurderingen er 

der særligt lagt vægt på projektets lokale karakter, at det ansøgte placeres uden for 

beskyttet natur, og at området i forvejen er præget af en del menneskelige 

forstyrrelser, da området i dag anvendes rekreativt, som naturcenter og lejrplads. 

Det ansøgte vurderes derfor til ikke at forårsage en væsentlig øget forstyrrelse i 

området. 

 

På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og 

deres valg af levested samt gennemgang af offentlige databaser, vurderer 

Kystdirektoratet, at lokaliteten ikke er et potentielt levested for andre bilag IV-

arter.  

 

Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund, at det ansøgte projekt ikke vil 

medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder 

for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Det fremgår af lovbemærkningerne til en ændring af naturbeskyttelsesloven i 1994 

- "kystloven" - at det i overensstemmelse med hidtidig praksis vil være muligt at 

etablere mindre foranstaltninger til støtte for friluftslivet og dermed til fremme af 

turismen. Mindre foranstaltninger er f.eks. toiletbygninger, informationstavler og 

skilte samt andre beskedne opholdsfaciliteter. Der forudsættes, at anlægget 

placeres og udføres under hensyntagen til den omgivende natur. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering at der samlet set er tale om en relativt stor 

lejerplads med bålhytte, 3 shelters med tilhørende bålplads og bord-bænkesæt ikke 

                                                             
2 https://dofbasen.dk/ - Dansk Ornitologisk Forenings database for observationer 

http://www.kyst.dk/
https://dofbasen.dk/
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kan karakteriseres som en ”mindre foranstaltning”, hvorfor det ansøgte ikke er 

omfattet af den lempeligere praksis for foranstaltninger til støtte for friluftslivet, 

men kræver en særlig begrundelse for dispensation. 

 

Det er dog Kystdirektoratets vurdering, at der foreligger en særlig begrundelse for 

dispensation, idet anlægget, der kan bookes, skal understøtte aktiviteterne i Stevns 

naturcentret/-skolen og muliggøre undervisningsforløb for bl.a. skoleklasser, 

hvilket stiller krav om anlæg af en vis størrelse. Hertil kommer, at anlægget efter 

direktoratets vurdering er placeret under hensyntagen til den omgivende natur, i 

tilknytning til eksisterende anlæg samt at synligheden vil være begrænset. 

 

Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om 

naturbeskyttelse og konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod 

det ansøgte. Se afsnittet ”Vurdering efter lovgivning om international 

naturbeskyttelse”. 

 

Kystdirektoratet giver på denne baggrund dispensation til etablering af en 

bålhytte, tre shelters og tre borde-bænkesæt samt tilhørende bålsteder.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Christina Hattesen-Hangård 

+45 20 93 17 86 

cvj@kyst.dk 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Stevns Kommune, stevns@stevns.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Stevns, stevns@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Østsjælland oestsjaelland@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Stevns, stevns@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Fredningsnævnet for Østsjælland, oestsjaelland@fredningsnaevn.dk  

 

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk.  

http://www.kyst.dk/
mailto:stevns@stevns.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:stevns@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:oestsjaelland@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:dof@dof.dk
mailto:stevns@dof.dk
mailto:oestkredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
mailto:oestsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.kyst.dk/
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Bilag 1: Lovgrundlag  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens3 § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 

og strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelse 

er at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed 

varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. 

 

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

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. Der må heller ikke etableres hegn, placeres 

campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering 

eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne 

fremgår af lovens §§ 15a og 15b. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at 

dispensere til visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 

65b.  

 

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, 

administreres bestemmelserne om strandbeskyttelse meget restriktivt. Der 

dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 

fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen. 

 

Lovgivning om international naturbeskyttelse 

Ifølge habitatbekendtgørelsen4 skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en 

væsentlighedsvurdering). Direktoratet vurderer i den forbindelse, om det ansøgte 

kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er 

udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et 

Natura 2000-område væsentligt, 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. 

 

Kystdirektoratet er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en 

række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil 

sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder 

eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvis det 

ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende 

dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter. 

  

                                                             
3 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 
4 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

http://www.kyst.dk/
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Bilag 2: Klagevejledning 

 

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 

offentliggjort på vores hjemmeside, regnes fristen dog altid fra offentliggørelsen. 

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til 

den følgende hverdag.   

 

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 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 

sådanne interesser. 

 

Der klages via Klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk, eller 

alternativt på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges ind 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 

organisationer i gebyr at indgive en klage. Betaling foregår via 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. 

 

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

naturbeskyttelsesloven. 

 

  

http://www.kyst.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 206, Stevns 

Rev og Natura 2000-område nr. 168, Havet og kysten mellem Præstø 

Fjord og Grønsund 

 

De gældende udpegningsgrundlag for de danske habitat- og 

fuglebeskyttelsesområder fremgår af Natura 2000-planerne for 2016-21. 

Udpegningsgrundlagene er dog under opdatering, og forslag til justerede 

udpegningsgrundlag er offentliggjort i en basisanalyse for hvert Natura 2000-

område i juni 2020. 

 

Myndighederne skal både varetage hensynet til arter og naturtyper, der fremgår af 

de gældende udpegningsgrundlag, og til eventuelle nye arter og naturtyper, der 

fremgår af forslaget, selv om forslaget endnu ikke er endeligt besluttet og meddelt 

Europa-Kommissionen.  

 

Udpegningsgrundlagene, der er relevante for den konkrete afgørelse, er indsat 

herunder. 

 

 
Gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 206 (fra Natura 

2000-planen 2016-21) 

 

 
Forslag til nyt udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 206 (fra 

basisanalysen, juni 2020) 

 

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027
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Gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 168 (fra Natura 

2000-planen 2016-21) 

 

http://www.kyst.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21
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Forslag til nyt udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 168 (fra 

basisanalysen, juni 2020) 
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https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027

