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FONDEN GOLDEN DAYS 

Nørregade 6 

1165 København K 

Att. Johan Kruse 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 22/23117-5 

Ref. Morten Skov Jensen 

01-11-2022 

 

 

Dispensation til at afholde af Summer Bloom festival inden for 

strandbeskyttelseslinjen 

 

Ansøgning 

Johan Kruse har på vegne af Fonden Golden Days den 11-10-2022 søgt om 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at afholde af Summer Bloom 

festival inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 33a, Hølkerup 

by, Egebjerg, 4560 Vig, i Odsherred Kommune. 

 

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. Kystdirektoratet bemærker, 

at arrangementet ønskes opstillet i fredskovsareal, og at der derfor skal søges om 

tilladelse hos Miljøstyrelsen, der er myndighed for fredskov. Miljøstyrelsen 

modtager denne afgørelse til orientering. 

 

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. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse. 
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Redegørelse for sagen 

Fonden Golden Days søger om at afholde Summer Bloom festival ved Sandskredet 

i Kongsøre skov den. 13. juli 2023 med en samlet tidsmæssig ramme for 

opsætning, afvikling og nedtagning fra 11. juli kl. 09 til fredag den 14. jul kl 19.00. 

Ansøger skriver selv om festivalen:   

 

Summer Bloom er en nyskabende festival om natur, kultur og 

videnskab, der gør os klogere på universet, på naturens verden og 

på os selv. Bloom er natur- og videnskabsformidling 

krydsbefrugtet med indsigter fra kunstens og kulturens verden 

bearbejdet og formidlet af tidens skarpeste forskere, 

naturformidlere, tænkere og kunstnere fra ind- og udland. 

 

Festivalen består af foredrag, koncerter, aktiviteter for børn, samt diverse boder, 

der alle søger at formidle natur, kultur og videnskab for besøgende i alle aldre. 

Området hvor festivalen ønskes afholdt ligger i Kongsøre skov, nærmere bestemt 

sandskredet, og strækker sig over ca. 150 m i længden og 30 m i bredden. Der 

opstilles en række anlæg til brug for afviklingen af festivalen, herunder scene, 

toiletter og telte til madboder, barer og legeområde til børn. Der er desuden ansøgt 

om dispensation til parkering i forbindelse med festivalen. Der forventes ca. 1500 

deltagere til festivalen. 

Fig 1 viser et overblik over matrikel 33a, Hølkerup by, Egebjerg med en ca. 

betegnelse af hvor festivalen ønskes afholdt (rød prik) samt en markering der 

viser at området er strandbeskyttet (gul linje). 
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Fig 2. Festivalen afholdes i Kongsøre Skov omtrent ved den røde prik. 

 

Fig. 3 viser en oversigt over festivalpladsen med placering af faciliteter. Indsat 

fra ansøgningen.  

 

Ejendommen, hvor festivalen ønskes afholdt, er ejet af Naturstyrelsen. Det 

fremgår af ansøgningsmaterialet, at ansøger er i dialog med naturstyrelsens lokale 

enhed ved Jens Peter Simonsen om detaljer for afviklingen af arrangementet. 
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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. Læs evt. mere herom i bilag 1. 

 

Natura 2000 

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 155 Udby Vig) ligger ca. 4 km. mod syd. 

Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 136. 

 

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-området væsentligt. Ved 

vurderingen er der særligt lagt vægt på afstanden til natura 2000 området samt at 

festivalen begrænser sig til fire dages varighed, hvilket inkluderer opsætning, 

afholdelse og nedtagning/oprydning. 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 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 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.  

 

Arrangementer som f.eks. cirkus, teltlejr eller afholdelse af koncert eller 

sportsarrangement er i sagens natur midlertidige, men kræver på grund af en 

potentiel indvirkning på kysten en dispensation. I vurderingen af sådanne 

arrangementer skal det anvendte areal, deltagerantallet og den tidsmæssige 

udstrækning af arrangementet tages i betragtning. Endvidere skal det pågældende 

areals karakter og anvendelse i øvrigt indgå i vurderingen af, om der må meddeles 

dispensation. 

 

Kystdirektoratet lægger vægt på at Summer Bloom festivalen er et kortvarigt 

arrangement med et begrænset antal deltarere, og som vurderes ikke vil medføre 

varige ændringer af kystlandskabet. Der lægges desuden vægt op, at festivalen har 

et almennyttigt formål for mennesker i alle aldre i forhold til at oplyse dem om 

natur, kultur og videnskab  

 

Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om 

naturbeskyttelse og konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod 
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det ansøgte. Se afsnittet ”Vurdering efter lovgivning om international 

naturbeskyttelse”. 

 

Kystdirektoratet giver på denne baggrund dispensation til afholdelse af Summer 

Bloom Festival i 2023.  

 

Ansøger aftaler de nærmere vilkår for afviklingen af arrangementet med 

Naturstyrelsens lokale enhed, som er lodsejer, herunder om omfanget af opstillede 

anlæg samt vilkår for parkering og oprydning efter arrangementet. Aftalerne skal 

ske inden for rammen af denne afgørelse.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Morten Skov Jensen 

+45 61 35 11 70 

moskj@kyst.dk 

 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Odsherred Kommune, kommune@odsherred.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, odsherred@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt; fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk 

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Odsherred, odsherred@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; 

 Naturstyrelsen v. Jens Peter Simonsen, nst@nst.dk; jps@nst.dk  

   

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

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 
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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. 1392 af 4. oktober 2022 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. 
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Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 155, Udby 

Vig 

 

(fra Natura 2000-planen 2022-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


