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Den Danske Naturfond  

Vodroffsvej 59 

1900 Frederiksberg C 

ATT: Anita Pedersen 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/20290-5 

Ref. Christina Hattesen-

Hangård 

13-01-2022 

 

Dispensation til madpakkehus inden for strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

Kystdirektoratet meldte den 13. oktober 2021 afslag på den oprindelige ansøgning 

om etablering af madpakkehus med en tilhørende natur- og kulturudstilling samt 

sanseskov. Efter der har været meldt afslag til den oprindelige ansøgning, har der 

været dialog mellem ansøger og Kystdirektoratet.  

 

På denne baggrund har Guldborgsund kommune på vegne af Den Danske 

Naturfond den 22. november 2021 indsendt et ny ansøgning om dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens1 § 15 til madpakkehus inden for strandbeskyttelseslinjen 

på ejendommen matr. nr. 1o Bøtø Fang, Væggerløse, i Guldborgsund Kommune. 

 

Afgørelse 

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

15, til det ansøgte madpakkehus.  

 

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 

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. 

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 

Guldborgsund Kommune har søgt om dispensation til at opføre et madpakkehus 

med en tilhørende natur- og kulturudstilling på en placering, som ligger inden for 

strandbeskyttelseslinjen på matrikel 1o Bøtø Fang, Væggerløse. Se. fig. 1. 

 

 
Fig. 1. Ortofoto 2020. De orange markerede område viser strandbeskyttede 

areal. Den røde cirkel markerer den området hvor madpakkehuset med 

tilhørende udstilling samt sanseskov ønskes placeret. De sorte og orange streger 

markerer de vejledende matrikelskel.  

 

Af ansøgningen fremgår det, at det er Guldborgsund kommune der står for den 

daglige drift og vedligehold af skoven herunder også publikumsfaciliteter og 

formidling. I den forbindelse er der et ønske om, at opføre et madpakkehus med 

udstilling i forbindelse med eksisterende p-plads og indgang til skoven.  

 

Det er ønsket at placeret madpakkehuset ca. 250 meter fra kyste, bag det det 4 

meter høje Østfalsterske Dige samt skovbeplantning med 4-8 meter høje træer. 

http://www.kyst.dk/
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Bygningen ønskes placeret i forbindelse med hovedindgangen til Bøtøskoven, hvor 

der er en eksisterende parkeringsplads med plads til omkring 150 biler. Se fig.2.  

 

 
Fig. 2. Kortmateriale fra ansøgningen, der illustrerer området, samt markerer 

omtrentlige placeringen af det ønskede bygning, denne er markeret som en blå 

rektangel. 

 

Af ansøger oplyses det, i tilknytning til fig. 2, at hovedindgangen til Bøtøskoven 

sker ad den store skovvej i østsiden af p-pladsen. At skovvejen har været i 

anvendelse siden 1870erne, hvor man begyndte plantningen af træer i Bøtøskoven.  

 

Dertil tilføjes det at den stor p-plads, som ejes af Naturstyrelsen, er beliggende 

nord for matriklen og når folk holder på p-pladsen går de i skoven via 

hovedindgangen eller ud på stranden. Der er ligeledes i dette hjørne ud mod 

stranden et toilet. Så primære indgang er så langt mod øst som mulig. I 2020 

havde ansøger via publikumstællere målt, at der har været ca. 50.000 besøgende i 

Bøtøskoven. Ansøger forventede, at besøgstallet bliver større i 2021. 

 

Ansøger fremhæver at det er væsentligt for dem, at naturrum bliver placeret så tæt 

ved hovedindgangen som muligt. Ved at placere madpakkehuset på den ønskede 

placering, er det ansøgers vurdering at det vil være skjult i bevoksningen, som er 4-

8 m. høj.  

 

Dertil oplyses det, at der har i Bøtøskoven og ude i Bøtø Nor i alt to læskuer til 

kreaturer. De er af samme design, som det fremsendte arkitekttegning af 

naturrummet. Ansøger ønsker at lave madpakkehuset så simpelt som muligt, at 

det falder ind i landskabet ligesom læskurene. Det er ansøgers intention, at der 

primært skal være plancheudstilling med områdets kultur- og naturhistorie på 

væggene og mulighed for, at man kan sidde i tørvejr. Dertil er det ønsket, at 

madpakkehuset er så stort nok til at rumme et antal bænke, så en skoleklasse kan 

sidde i læ.  

 

Ansøger har været i dialog med tømrer og arkitekt om at gøre madpakkehuset 

mindre. Det ansøgte madpakkehus er ”slanket” både i bredde og ift. til at fjerne et 

element - så der er et fag / spær mindre end i den oprindelig ansøgning. Se fig. 3 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 3. Tegningsmateriale fra ansøger. De sorte streger viser det oprindelige 

projekt, men de røde streger viser det tilpassede projekt.  

 

Således vil det ansøgte madpakkehus få en størrelse på 45 m2, blive beklædt med 

planker og eternittag samt have en højde på ca. 4 m. 

 

Det ansøgte er i sin helhed placeret i fredsskov. 

 

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 ansøgte ligger i Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for 

Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. Natura 2000-området 

omfatter habitatområde nr. 152 og fuglebeskyttelsesområde nr. 82, 83, 85 og 86. I 

fuglebeskyttelsesområderne indgår Ramsarområde nr. 21 og 25.  

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3. 

 

Det ansøgte ligger inden for habitatområde nr. 152 og fuglebeskyttelsesområde nr. 

82.  

 

Det nærmeste område med kortlagt habitatnatur (6410, Tidvis våd eng) ligger ca. 

60 meter vest for lokaliteten.  

 

De nærmeste kortlagte potentielle levesteder for arter på udpegningsgrundlaget 

for habitatområdet ligger ca. 500 meter vest for lokaliteten, hvor der er flere 

kortlagte levesteder for Stor vandsalamander. I dette område er der desuden ifølge 

registreret fund af Skæv vindelsnegl og Sumpvindelsnegl, der ligeledes indgår i 

udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Det fremgår af den seneste 

basisanalyse1, at flagermusarterne på udpegningsgrundlaget, Bredøret flagermus 

                                                             
1 https://mst.dk/media/194285/n173-basisanalyse-2022-27-smaalandsfarvandet-nord-for-

lolland-guldborgsund-boetoe-nor-og-hyllekrog-roedsand.pdf 

http://www.kyst.dk/
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og Damflagermus, er fundet i Hamborgskoven, der ligger ca. 16 km nordvest for 

den aktuelle lokalitet. 

 

Det nærmeste kortlagte levested for fugle på udpegningsgrundlaget for 

fuglebeskyttelsesområdet ligger ca. 500 meter vest for lokaliteten, hvor et område 

er kortlagt som potentielt levested for Rørhøg. I vådområdet vest/nordvest for 

lokaliteten er der desuden registreret potentielle levesteder for Klyde, Plettet 

rørvagtel og Rørdrum. 

 

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

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

vurderingen er der særligt lagt vægt på projektets lokale og i denne sammenhæng 

begrænsede karakter samt at der er en vis afstand til de nærmeste områder med 

kortlagt habitatnatur og potentielle levesteder. Dertil er det Kystdirektorats 

vurdering at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til yderligere forstyrrelse, 

da området i forvejen er velbesøgt. 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 

Der er ifølge Naturdata (Danmarks Miljøportal) registreret fund af Springfrø, 

Spidssnudet frø, Grønbroget tudse, Strandtudse og Løgfrø i vådområdet, der ligger 

vest/nordvest for lokaliteten. Som nævnt ovenfor er der i samme område kortlagt 

potentielle levesteder for Stor vandsalamander, der både er på 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og en bilag IV-art. Da de 

nærmeste fund af padder er registreret mere end 500 meter fra lokaliteten i 

skoven, hvor madpakkehuset ønskes etableret, er det Kystdirektoratets vurdering, 

at det ansøgte ikke vil påvirke padder omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Det kan ikke udelukkes, at der kan være forekomst af flagermus på lokaliteten. Det 

er dog Kystdirektoratets vurdering, at projektet ikke vil have en væsentlig 

påvirkning af eventuelle flagermusarter, idet der er tale om en lokalitet, der ligger 

tæt på p-pladsen, hvor der i forvejen er forstyrrelser fra mange besøgende.  

 

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 øvrige bilag IV-

arter.  

 

 

Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund samlet set, 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.  

 

http://www.kyst.dk/
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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 er tale om et relativt stor madpakkehus 

som ikke 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. Kystdirektoratet har i vurdering lagt vægt på at der er tale om et 

offentligt tilgængeligt madpakkehus, der blive placeret i et område med mange 

besøgende og hvor det er ønsket at formidle områdets historie til bl.a. skoleklasser, 

hvilket stiller krav om anlæg af en vis størrelse.  

 

Ligeledes ligger Kystdirektoratet vægt på områdets naturmæssige 

udvikling/genopretning via Den Danske Naturfond, Naturstyrelsen samt 

kommunen.   

 

Hertil kommer, at anlægget efter direktoratets vurdering er placeret under 

hensyntagen til den omgivende natur, i tilknytning til eksisterende 

parkeringsplads, vej og op af et større sommerhusområde samt at påvirkning af 

kystlandskabet vil være begrænset da madpakkehus vil blive placeret i 

eksisterende beplantning i et området der er udlagt til fredsskov. 

 

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 det ansøgte 

madpakkehus.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Christina Hattesen-Hangård 

+45 20 93 17 86 

cvj@kyst.dk 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Guldborgsund Kommune, kommunen@guldborgsund.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Guldborgsund, guldborgsund@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Storstrøm storstroem@friluftsraadet.dk 

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Guldborgsund, guldborgsund@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Miljøstyrelsen, ojl@mst.dk; 

 

 

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

http://www.kyst.dk/
mailto:kommunen@guldborgsund.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:guldborgsund@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:storstroem@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:dof@dof.dk
mailto:guldborgsund@dof.dk
mailto:oestkredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
mailto:ojl@mst.dk
http://www.kyst.dk/
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Bilag 1: Lovgrundlag  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens2 § 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 habitatbekendtgørelsen3 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. 

  

                                                             
2 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 
3 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 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/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 10 

 

Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 173 

Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og 

Hyllekrog-Rødsand 

 

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. 

 

http://www.kyst.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 11 

 

 
Gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 173 (fra Natura 

2000-planen 2016-21) 
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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. 173 (fra 

basisanalysen, juni 2020) 
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