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Dyrehaven 6 

2930 Klampenborg 
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J.nr. 22/21803-1 

Ref. Jan Kofod Winther 

02-09-2022 

 

Rammedispensation for mindre anlæg af rekreativ karakter – 

siddegrupper, badeanlæg mv. - inden for strandbeskyttelseslinjen 

langs kysten ud for Dyrehaven – matr. 3co og 4, begge Tårbæk by, 

Tårbæk, Lyngby-Tårbæk Kommune  

 

Ansøgning 

Naturstyrelsen ønsker at etablere forskellige begrænsede friluftsanlæg, der skal 

understøtte den rekreative brug af kyststrækningen ud for Dyrehaven, som led i 

opfølgning af forskellige forslag, der gennem årene er fremkommet for 

”Springforbi-området”. 

 

Naturstyrelsen ansøger derfor om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til 

en samlet plan/ramme for 6 mindre friluftsanlæg af rekreativ karakter – 

siddegrupper, badeanlæg mv. - inden for strandbeskyttelseslinjen langs kysten ud 

for Dyrehaven – matr. 3co og 4, begge Tårbæk by, Tårbæk, Lyngby-Tårbæk 

Kommune. 

 

Ansøgningen omfatter de enkelte friluftsanlægs karakter og placering, således der 

foreligger en samlet principiel dispensation til disponering af kyststrækningen i 

forhold til rekreative anlæg. Naturstyrelsen fremsender efterfølgende dispensa-

tionsansøgninger for de enkelte friluftsanlægs endelige udformning inden for den 

ramme, der fremgår af nærværende overordnede dispensation. 

 

Afgørelse 

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

15, til at der kan etableres rekreative anlæg som følger: 

 

 Syd for Strandmølle Strand: Primitiv overnatningsplads med shelter for 

kajakroere, børnefamilier, unge og andre, som ønsker oplevelsen af at 

overnatte tæt på havet. 

 I tilknytning til fremskudt kystindretning kaldet "Bulen", der er populær 

blandt lystfiskere m.fl.: Indretning af rekreativ plads med primitiv shelter, 

siddeindretninger og grills samt reetablering af opgang til strandparken.  

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 
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 2 badeplatforme, hvor der for nuværende ses rester af tidligere badeplatforme. 

Tilladelse til etablering af badeplatformene ansøges hos Lyngby Taarbæk 

Kommune. 

 2 spredte siddegrupper på kystskrænten, hvor den nuværende kystskrænt er 

uden bevoksning. 

 I kyststiens sydligste og blinde ende: Indretning af picnic og siddeområde. 

 Reetablering af tidligere tiders opgange fra kyststien, steder hvor det er 

ønskeligt, at der skabes nemmere adgang til eksisterende stiforløb i 

strandparken samt toiletforhold og affaldsplads v. Springforbi Parkering. 

 

De enkelte anlægs placering og disponering fremgår af redegørelsesafsnittet. 

Dispensationen er meddelt på vilkår, at der skal fremsendes ansøgning om 

dispensation til de enkelte anlægs endelige udformning. 

 

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. Naturstyrelsen skal selv 

undersøge, om de enkelte delprojekter 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. Lovgrundlaget for afgørelsen er 

nærmere beskrevet i bilag 1. 

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger. Klagevejledning fremgår af bilag 2. 

 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 

over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er 

færdigbehandlet. Naturstyrelsen vil få direkte besked fra Kystdirektoratet med 

oplysninger om, hvordan styrelsen skal forholde sig, hvis der bliver klaget over 

afgørelsen. 

 

Redegørelse for sagen 

Naturstyrelsen ønsker at forbedre offentlighedens muligheder for ophold, 

friluftsliv og badning i det kystnære område ud for Dyrehaven. Kyststrækningen 

mellem Dyrehaven og Øresund kaldes ”Springforbi-området” og har siden 

1940´erne været genstand for omfattende tiltag med at fjerne store villaer for at 

genskabe en frilagt kyststrækning som forbinder Dyrehaven og Øresund.  

 

Springforbiplanen var et langvarigt dansk planlægningsprojekt, der gik ud på at 

genoprette naturen nord for København omkring Springforbi og gøre den offentlig 

tilgængelig. Planområdet strækker sig fra Strand-møllen i nord til Trepilevej i syd. 

Mod øst afgrænses det af Øresund og med vest af Kystbanen. 

  

Om baggrunden for planen anføres i Wikipedia: 

I slutningen af 1800-tallet var de bedste grunde i Springforbi og Jægersborg 

Dyrehave ud for Eremitageslottet langs kysten med adgang og udsigt til Øresund 

blevet erhvervet og bebygget af velhavende erhvervsfolk, herunder tidens 

prominente familier, såsom Bing, Daell, Salomonsen, Benzon etc. I 1930'erne blev 

det socialdemokratisk politik at generobre naturen i området ved gradvist at 
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opkøbe de enorme villaer i området og rive dem ned. Der blev derfor tinglyst en 

førstekøbsret for staten på de relevante grunde i området. Siden 1937 lå 

naturfredningsmyndigheden under Statsministeriet, og statsminister Thorvald 

Stauning havde personligt stor interesse for naturen og medvirkede med 

Springforbiplanen aktivt til bl.a. at sikre, at københavnerne fik mulighed for at 

bade ved Øresundskysten. Andre drivkræfter i planen var Danmarks 

Naturfredningsforenings stifter Erick Struckmann og statsskovrider Henning 

Martensen-Larsen. 

 

De første nedrivninger fandt sted i 1942, og den foreløbige park, under navnet 

Jægersborg Strandhave, blev åbnet for publikum 19. august 1943, og samtidig 

blev det tidligere landsted Beaulieu åbnet som restaurant. Beaulieu blev dog 

siden revet ned, i 1991. Derefter blev husene revet ned i takt med, at de blev sat til 

salg. Nedrivningerne var mere eller mindre tilfældige og har siden mødt kritik, 

da de huse, der faldt, herunder Havslunde (1855 af N.S. Nebelong) og Villa 

Brinken (1891 af Andreas Clemmensen) med nutidens blik var bevaringsværdige, 

mens de bevarede huse er mindre interessante. 

 

Siden 1972 arbejdede man langsigtet ud fra opkøbsplaner. 

 

Springforbiplanen blev revideret af det daværende Hovedstadsråd i 1983 og var 

resultatet af et samarbejde mellem Skovstyrelsen, Jægersborg Statsskovdistrikt, 

Fredningsstyrelsen, Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadsrådet. Ved 

Hovedstadsrådets nedlæggelse overgik planmyndigheden til Københavns Amt. 

I 1995 udkom der en rapport, der evaluerede og reviderede planen. 

 

I 2001 var der atter debat om projektet, da tre overlevende villaer – 

Taarbæklund (1930 af Povl Baumann), Nødebo, opr. Villa Solhejm, Strandvejen 

787 (1908 af Cosmus Bræstrup for etatsråd, konsul Carl Norstrand) og 

Strandmøllebakken (1919 af Valdemar H. Hammer) – stod for tur til at skulle 

rives ned. Imidlertid valgte miljøminister Svend Auken at bevare husene, da der 

næsten ingen bygninger var tilbage. I 2014 blev Nødebo revet ned, efter at der i 

2012 var givet tilladelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune. 

 

Kyststrækningen er udlagt som fredskov og hovedparten er omfattet af 

landskabsfredninger. 

 

Oversigt over ønskede anlæg langs kysten 

Etableringen af mindre friluftsanlæg, der skal understøtte udviklingen af kystens 

rekreative brug vil ske over en årrække. Frem for at ansøge om de enkelte 

friluftsanlæg, når de konkrete planer og design er endeligt fastlagt, ønsker 

Naturstyrelsen, at de enkelte friluftsanlæg indgår i en samlet ansøgning, således 

der herved afklares om de enkelte friluftsanlæg vil kunne realiseres i forhold til 

strandbeskyttelseslinjen gennem en rammedispensation til det samlede projektet, 

hvor alene den overordnede brug og omfang er fastlagt for de enkelte delprojekter. 

 

Der kan herefter successivt i forbindelse med, at der fremskaffes finansiering/ 

bevillinger, udarbejdes detailprojektering og udformning af de enkelte anlæg inden 

for rammedispensation. De enkelte anlægs endelige udformning vil således alene 
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forudsætte dispensation til udformningen, idet der gennem rammedispensationen 

allerede er taget principiel stilling til det enkelte friluftsanlægs brug og formål. 

 

Naturstyrelsen ansøger således om endeligt tilsagn/dispensation til at følgende 6 

friluftsanlæg – benævnt A til F - vil kunne opføres på baggrund af en 

dispensationsansøgning om anlæggets endelige udformning: 
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A: Primitiv overnatningsplads 
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B ”Bulen” – indretning af rekreativ plads 
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C: Siddeområde på skrænt og anknytning til badeplatform 
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D: Anknytning til badeplatform 
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E: Siddeområde ved Måneporten 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

F: Opholdsområde ved eksisterende badeplatform 
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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.  

 

Det nærmeste Natura 2000-område er selve Dyrehaven, der ligger landværts 

kystbanen. Når der henses til de enkelte anlægs begrænsede karakter og placering 

op til en kyststrækning domineret af kystbeskyttelses- og stianlæg, er det 

Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte – hverken det enkelte anlæg eller det 

samlede projekt - ikke kan påvirke Natura 2000-området bag jernbanen, og der er 

derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering. Det vurderes endvidere, 

at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter 

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

bilag IV, idet Kystdirektoratet vurderer, at lokaliteten ikke er et potentielt levested 

for bilag IV-arter. 

 

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 vil være muligt at opnå dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen til 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. Det er en forudsætning for at opnå dispensation, at anlægget 

placeres og udføres under hensyntagen til den omgivende natur. 

 

Naturstyrelsen ønsker at etablere 6 mindre friluftsanlæg over en strækning på ca. 

1,7 km langs kysten. De enkelte friluftsanlæg vil være frit tilgængelige for områdets 

besøgende. 

 

Kystdirektoratet vurderer, at de enkelte friluftsanlæg hver i sær er beskedne anlæg, 

som ikke vil påvirke oplevelsen af kystlandskabet nævneværdigt, særligt når der 

henses til at flere af dem alene er udbygning af allerede eksisterende strukturer.  

 

Direktoratet lægger endvidere afgørende vægt på, at anlæggenes udformning ikke 

ses at stride mod de frilægningstiltag, der gennem årene har sikret en frilægning af 

kyststrækningen for boliger mv. 

 

Kystdirektoratet giver på denne baggrund principiel dispensation til, at der kan 

etableres de ansøgte friluftsanlæg med de i ansøgningen beskrevne formål og brug, 

dog således at forinden hvert af de beskrevne friluftsanlæg etableres, skal den 

endelige udformning godkendes af Kystdirektoratet på baggrund af en konkret 

ansøgning herom.  
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Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent 

jkw@kyst.dk  

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

  

Afgørelsen er også sendt til: 

 Lyngby-Taarbæk Kommune, lyngby@ltk.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Lyngby-Taarbæk, lyngby-
taarbaek@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord 
storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk 

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Lyngby-Taarbæk, lyngby-taarbaek@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;  

 Fredningsnævnet for København, kobenhavn@fredningsnaevn.dk  

 Strandstilauget Springforbi, annebanne2013@gmail.com;   

 

lyngby@ltk.dk; dn@dn.dk; lyngby-taarbaek@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; dof@dof.dk; lyngby-

taarbaek@dof.dk; oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; 

sager@jaegerne.dk; ojl@mst.dk; kobenhavn@fredningsnaevn.dk; 

annebanne2013@gmail.com; nst@nst.dk; STB@nst.dk; uls@nst.dk;  

  

 

 

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjem 

 

  



 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 13 

 

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. 
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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. 

  

 

 

 

 

 


