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Frode Sørensen  

   

      

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 22/01138-20 

Ref. Louise Marie Frandsen 

16-12-2022 

 

Afslag til opstilling af kunstværk inden for strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

I har den 4. januar 2022 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til 

opstilling af et kunstværk i form af en buste af I.P. Nielsen inden for 

strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 134, Dynt, Broager, ud for 

Gammelmark 20, 6310 Broager, i Sønderborg Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til 

det ansøgte.  

 

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

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

I kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Efter aftale med matrikelejer ansøger Frode Sørensen om dispensation til at 

opstille et kunstværk i form af en buste af tidligere folketingsmedlem I.P. Nielsen 

inden for strandbeskyttelseslinjen på matrikel 134, Dynt, Broager.  

Den ansøgte placering, der er beliggende på en parkeringsplads i tilknytning til en 

campingplads, ligger i sin helhed inden for strandbeskyttelseslinjen. 

Den ansøgte placering er beliggende i landzone og er omfattet af lokalplan nr. 55 

Gammelmark Strand Camping. 

 

Et kort over området, matriklen og strandbeskyttelseslinjen kan ses på figur 1.  

Et kort over den ansøgte placering kan ses på figur 2.  

Et billede af hvordan den ansøgte buste kommer til at se ud kan ses på figur 3. 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse. 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 1. Ortofoto 2021. Det orange prikkede område/den orange streg markerer 

det strandbeskyttede areal. De umatrikulerede arealer ud til kysten samt 

stranden er dog også omfattet af bestemmelserne om strandbeskyttelse. De sorte 

streger markerer de vejledende matrikelskel. Den røde markering angiver den 

ansøgte matrikel, som ligger fuldt inden for strandbeskyttelseslinjen.  

 

 
Fig. 2. Tilsendt fra ansøger. Kort over området ved Gammelmark Camping, hvor 

den ansøgte placering er markeret med et sort kryds (se nederst til venstre).  

http://www.kyst.dk/
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Fig. 3. Tilsendt fra ansøger. Billedet viser en tilsvarende buste indviet på 

Sønderborg havn. Den ansøgte buste vil have samme mål, ca. 1,8 m høj og en 

sokkel med en bredde på 40 cm. 

 

 

Ansøger oplyser:  

 

Der ansøges om tilladelse til opstilling af en buste - forventet størrelse 1,80 meter 

høj og 40 cm bred ved Gendarmstien på Broagerland ved Dynt Strand. 

 

Busten ønskes opsat den i anledning af folketingsmedlem I. P. Nielsens 150 års 

fødeselsdag i 2023. Nielsen boede Gammelmark 24, Dynt Strand, 6310 Broager 

fra 1924-1952. Udover sit hvervs som folketingsmedlem fra 1920-1943 valgt i 

Sønderjylland var han initiativtager til et opfattende hjælpearbejde for børn og 

folk der ikke havde meget at gøre godt med, der fandt bl.a. omfattende 

tøjuddelinger sted til sønderjyske borgere. Han er kendt for sit tætte arbejde med 

kronprinsesse/dronning Ingrid som var protektor for hjælpearbejdet 

(Sønderjydsk Hjælpefond) fra 1937-2000. Fonden eksisterer fortsat og i dag er 

dronning Margrethe protektor. Udover det nævnte hjælpearbejde tog 

kronprinsessen og I. P. Nielsen også initiativ til oprettelsen af 2 feriehjem hhv. i 

Blåvand og Bøgebjerg v/Kerteminde for Sønderjyske børn. 

 

Når vi forhåbentligt har jeres tilladelse skal der være forhandlinger med 

Sønderborg Kommune og ejeren af Gammelmark Campingplads. Begge parter er 

orineteret om planen og er positive. 

 

Ansøger oplyste endvidere, at pladsen hvor busten ønskes opstillet efter aftale med 

Sønderborg kommune vil blive benævnt I.P. Nielsens plads.  

 

Kystdirektoratet varslede på baggrund af ansøgningsmaterialet afslag, og ansøger 

svarede her på det følgende:  

 

http://www.kyst.dk/
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I 1920 blev Sønderjylland genforenet med Danmark. det betød, at Sønderjylland i 

september 1920 for første gang nogensinde skulle deltage i valget til det danske 

Folketing. En af dem som blev valgt var sjællænderen Jens Peter Nielsen aldrig 

benævnt andet end I. P. Nielsen. 

 

I. P. Nielsen repræsenterede Sønderjylland fra 1920-1943 hvor han i en alder af 

næsten 70 år modtog “Den kongelige fortjenstmedalje i guld.” I de 23 år han var i 

Folketinget fik han befolkningens opbakning på en sådan måde, at han i dag 

betragtes på samme niveau som vi sønderjyders førstemand H. P. Hanssen. 

 

I 1924 købte han det lille hus HYTTEN, som i dag har adressen DYNT 

STRANDVEJ 6 og som stadig er i familiens eje. Ud over folketingosarbjdet var 

hans store interesse børnene.  

 

I perioden 1917-1924 sørgede han for at mere end 34.000 tyske børn som led af 

følgerne efter 1. verdenskrig kom på 3-6 måneders ophold i Danmark. Tyskland 

viste ham sin taknemlighed med benævnelsen “Der Kindervater.” 

 

Fra midten af 1920`erne oprettede han Sønderjysk Hjælpefond til støtte for de 

mange sønderjyske familier som efter krigen havde det svært. Den vigtigste del 

af hjælpen var store tøjuddelinger med udgangspunkt i Sønderjyllands 

Forsamlingshus Folkehjem i Aabenraa. Efter at kronprinseparret var blevet gift 

og havde overtaget Gråsten Slot i 1936 lykkedes det I. P. at overtale 

kronprinsesse Ingrid til at være protektor for fonden. Hun accepterede og var det 

til sin død i 2000. I dag er dronning Margrethe protektor. 

 

I slutningen 1930`erne besluttede kronprinsessen og I. P. Nielsen at oprette 

feriehjemmene (2) “Kronprinsesse Ingrids Feriehjem”, i perioden frem til midten 

af 1970`erne har 1000-vis af sønderjyske skolebørn været på ferie her. Efter 

afviklingen af feriehjemmene indgik provenuet i “ I. P. Nielsen-Fonden til minde 

om Dronning Ingrid”. Ligesom Sønderjysk Hjælpefond eksisterer begge fonde 

den dag i dag og støtter med deres pæne formue formål for ungdommen. 

 

Det blev fra 1936 til et nært venskab mellem kronprinsessen og kronprins 

Frederik. De besøgte ofte HYTTEN og senere kong Frederik blev så glad for 

området, at medarbejdere fra Gråsten Slot hver sommer etablerede et badehus i 

vandkanten i Dynt Strand. Her badede kong Frederik og prinsesserne så ofte 

som muligt. Badehuset eksisterede indtil Kongens død, dvs. mange år efter I. P. 

Nielsens død den 19. april 1952. 

 

I de uddybende bemærkninger gør ansøger endvidere opmærksom på, at der er 

tale om sønderjysk historie, hvorfor en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, 

ifølge ansøger, ikke vil danne præcedens. 

 

Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen 

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

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

 

http://www.kyst.dk/
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Natura 2000 

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 197 Flensborg Fjord, Bredgrund og 

farvandet omkring Als) ligger ca. 60 m mod nord. Natura 2000-området omfatter 

habitatområde nr. 173 og fuglebeskyttelsesområde nr. 64.  

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3. 

 

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 Natura 2000-området væsentligt. 

 

Bilag IV-arter 

Kystdirektoratet har i den konkrete sag, hvor der meddeles afslag, ikke 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.  

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om strandbeskyttelseslinjen er en restriktivt 

administreret forbudsbestemmelse, hvis hovedformål er at sikre en generel 

friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og 

anvendelse. 

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, kan der kun i særlige tilfælde meddeles 

dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Der kan derfor kun dispenseres, hvis 

særlige forhold taler for det, herunder hvis der er tale om et nødvendigt formål, 

som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse, og der ikke ved en 

dispensation skabes præcedensvirkning i strid med det generelle formål med 

reglerne. Bestemmelsen administreres i praksis meget restriktivt. 

 

Der er i den gældende sag tale om en ansøgning om dispensation til opstilling af et 

kunstværk i form af en buste af I.P. Nielsen.  

 

Kystdirektoratet bemærker, at der efter praksis i visse tilfælde kan meddeles 

dispensation til opsætning af midlertidige kunstværker, såfremt de udføres under 

hensynstagende til den omgivende natur. Midlertidige forstås i denne 

sammenhæng som et begrænset antal dage eller uger. Ønskes et kunstværk opsat i 

en længere periode, anser Kystdirektoratet værket som et anlæg af permanent 

karakter. 

  

I de tilfælde hvor der er opnået dispensation til at opstille kunst over en længere 

periode, har der været tale om kunst med en hel særlig begrundelse og tilknytning 

til det specifikke sted samt kysten eller vandet. Således at kunstværket ikke kan 

placeres andre steder og derved heller ikke uden for strandbeskyttelseslinjen. 

  

http://www.kyst.dk/
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I den konkretet sag er det Kystdirektoratets vurdering, at der er tale om et 

permanent kunstværk. Derudover finder Kystdirektoratet ikke, at busten har en 

specifik tilknytning til den ansøgte placering og derved kan busten også placeres 

uden for strandbeskyttelseslinjen.  

 

Det anførte i ansøgningen om, at I.P. Nielsen har boet i området, som busten 

ønskes placeret i, kan ikke medføre en anden vurdering.  

 

Kystdirektoratet finder endvidere ikke, at det anførte i ansøgningen om, at 

kongefamilien har besøgt området om sommeren, eller at dronning Ingrid 

samarbejdede med I.P. Nielsen om hjælpearbejde, er et tilstrækkeligt argument for 

en dispensation. Ligeledes finder Kystdirektoratet ikke, at det forhold at pladsen, 

hvor kunstværket ønskes opstillet, efterfølgende vil blive navngivet I.P. Nielsens 

Plads kan føre til et andet resultat. 

 

Kystdirektoratet har i vurderingen lagt vægt på, at det hjælpearbejde I.P. Nielsen 

og dronning Ingrid samarbejdede omkring, ikke havde direkte tilknytning til 

vandet eller kysten på den ansøgte placering.  

 

I vurderingen er der yderligere lagt vægt på, at en dispensation vil kunne skabe en 

utilsigtet præcedensvirkning i andre lignende sager, dvs. at andre vil kunne få en 

forventning om at kunne opnå dispensation til lignende anlæg inden for 

strandbeskyttelseslinjen i strid med lovens formål. 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund afslag til opstilling af kunstværk i 

form af en buste af I.P. Nielsen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
 

Louise Marie Frandsen 

   

loufr@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: 

 Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg, soenderborg@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sønderjylland Øst, soenderjylland@friluftsraadet.dk  

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Sønderborg, soenderborg@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk   

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

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

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. 197, 

Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als 

 

 

 
(fra Natura 2000-planen 2022-27) 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027

