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Afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen i område 

ved Fjordvej, Gamborg/Svinø, 5500 Middelfart 

 

I har den 24. november 2020 anmodet Kystdirektoratet om at ændre/ophæve 

strandbeskyttelseslinjen inden for det såkaldte aftaleområde ved Fjordvej på 

Svinø, idet der efter jeres vurdering er sket en fejl i forbindelse med fastlæggelsen 

af strandbeskyttelseslinjen for ca. 20 år siden. 

 
Afgørelse  

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på anmodningen om ophævelse/ændring 

af strandbeskyttelseslinjen (jf. naturbeskyttelseslovens1 § 15) i området ved 

Fjordvej på Svinø, idet Kystdirektoratet ikke finder, at der er sket en fejl i 

forbindelse med fastlæggelsen af strandbeskyttelseslinjens forløb. Afgørelsen er 

truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69a, stk. 6.  

 

Klage og søgsmål  

Afgørelsen kan ikke påklages, jf. § 78 i naturbeskyttelsesloven. Fristen for 

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

naturbeskyttelsesloven. 

 

Redegørelse og begrundelse for afgørelsen 

Ved en ændring af naturbeskyttelsesloven i 19942 blev det besluttet, at 

strandbeskyttelses- og klitfredningszonerne skulle udvides i hele landet. Til at 

vurdere det præcise forløb af de nye strandbeskyttelses- og klitfredningslinjer blev 

der i 1995 nedsat en midlertidig kommission - Strandbeskyttelseskommissionen.  

 

Formålet med strandbeskyttelseskommissionens arbejde var at udvide 

strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen fra 100 m til 300 m, men samtidig 

var det også formålet at indskrænke beskyttelsen inden for bestemte typer af 

områder. Grundlaget for Strandbeskyttelseskommissionens arbejde fremgår af 

Bekendtgørelse om retningslinjer for fastlæggelsen af klitfrednings- og 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 - Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 
2 Lov nr. 439 af 1. juni 1994 – Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse 

(Beskyttelse af kystområderne) 



 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 2 

 

strandbeskyttelseslinjers forløb3. Retningslinjerne er desuden beskrevet i 

Strandbeskyttelseskommissionens Beretning4. 

 

Et område ved Fjordvej på Svinø blev i sin tid afgrænset som et såkaldt 

aftaleområde i forbindelse med Miljøministeriets cirkulære om planlægning af 

ferie- og fritidsbebyggelse (1981). Ifølge § 2, stk. 5 i bekendtgørelsen om 

retningslinjer for fastlæggelsen af klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjers forløb 

blev disse aftaleområder i landzone sidestillet med fastlagte sommerhusområder i 

forbindelse med fastlæggelsen af beskyttelseszonerne. I bekendtgørelsens § 2, stk. 

4 fremgår, at i sommerhusområder skal strandbeskyttelseslinjen ”fastlægges 100 

meter fra begyndelsen af den sammenhængende landvegetation, medmindre 

forhold som nævnt i §§ 3-7 gør sig gældende.” 

 

I § 4, stk. 1 fremgår, at ”Når administrationen af de beskyttelseslinjer, som gælder 

den 15. oktober 1995, på grund af sammenhængende bebyggelse eller anden 

intensiv udnyttelse af et område er uden betydning for formålet med 

beskyttelseslinjerne, kan Strandbeskyttelseskommissionen indstille 

beskyttelseszonen begrænset eller helt ophævet.” Med andre ord fremgår det af § 

4, stk. 1, at på arealer inden for den oprindelige strandbeskyttelseslinje kunne 

Strandbeskyttelseskommissionen kun reducere/ophæve strandbeskyttelseslinjen, 

hvis der grundet sammenhængende bebyggelse (eller anden intensiv anvendelse) 

ikke var landskabelige forhold, der talte imod. Denne forudsætning er også 

beskrevet i Strandbeskyttelseskommissionen beretning (side 40-41), hvor det 

fremgår, at ”…. det altid er en forudsætning for at reducere beskyttelseszonens 

bredde, at administrationen af den gældende beskyttelse er uden betydning for 

formålet med beskyttelsen, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1.”  

 

I området ved Fjordvej på Svinø er der tale om en sparsom og spredt bebyggelse, 

der ligger meget kystnært og som ikke har karakter af et sommerhusområde/ 

sammenhængende bebyggelse. Dette er efter Kystdirektoratets vurdering 

baggrunden for, at strandbeskyttelseslinjen ikke er blevet reduceret i området, 

men at der derimod er blevet fastlagt strandbeskyttelse i fuld bredde (300 meter). 

Dette er sket i overensstemmelse med de fastlagte retningslinjer i bekendtgørelsen, 

jf. ovenstående gennemgang. Kystdirektoratet er således ikke enig i jeres 

betragtning om, at bebyggede dele af alle aftaleområder uden undtagelse skulle 

være undtaget fra strandbeskyttelse. Der skulle jf. § 4, stk. 1 derimod foretages en 

konkret vurdering i forhold til landskab og eksisterende bebyggelse. 

Kystdirektoratet finder således ikke, at der er sket en fejl i forbindelse med 

fastlæggelsen af strandbeskyttelseslinjens forløb ved det pågældende område ved 

Fjordvej på Svinø, og direktoratet kan derfor ikke imødekomme jeres anmodning 

om at ændre strandbeskyttelseslinjens forløb. 

 

Kystdirektoratet bemærker endvidere, at der ifølge direktoratets oplysninger ikke 

indkom indsigelser fra hverken kommunen eller berørte grundejere i forbindelse 

                                                             
3 Bekendtgørelse nr. 569 af 25. juni 1999 om retningslinjer for fastlæggelsen af klitfrednings- og 

strandbeskyttelseslinjers forløb 
4 https://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2002/strand/strand.pdf 

 



 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 3 

 

med Strandbeskyttelseskommissionens høring af udkast til strandbeskyttelses-

linjens forløb i daværende Middelfart Kommune. Selv om området blev omfattet af 

strandbeskyttelseslinjen har planmyndigheden stadig efterfølgende haft mulighed 

for at lokalplanlægge for et sommerhusområde inden for aftaleområdet og ansøge 

om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen, men dette har planmyndigheden 

tilsyneladende ikke fundet anledning til.  

 

Afslutningsvis bemærkes, at Strandbeskyttelseskommissionen den 8.-9. maj 1996 

besigtigede 15 lokaliteter på Fyn, dog ikke området på Svinø. Jeres oplysning om, 

at der kun blev foretaget én besigtigelse på Fyn er således ikke korrekt. 

 

Idet der meddeles afslag på ansøgningen har Kystdirektoratet ikke foretaget en 

nærmere vurdering af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre 

planer og projekter vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt, eller 

foretaget en vurdering af, om det ansøgte kan medføre beskadigelse/ødelæggelse 

af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 

habitatdirektivets bilag IV. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Hanne Rungø Hilligsøe 

+45 20 85 56 17 

hrh@kyst.dk 

 

 

 

 

 

 


