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Naturturisme I/S  
Abildvej 5A, 2. sal 
5700 Svendborg 
 
Att.: Torbjørn Tarp 

Kystdirektoratet 
J.nr. 18/03423-4 
Ref. Johanne Raakjær Nielsen 
10-07-2019 
 

Dispensation til projekt omkring historisk markhus inden for 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 22c Bjerne By, 
Horne, Sinebjergskov 25, 5600 Faaborg, i Faaborg-Midtfyns Kommune 
 
 
Ansøgning 
Du har pr. mail af 20. december 2018 fremsendt en ansøgning på vegne af lodsejer 
Niels Erik Elmelund-Præstekær og Foreningen Sinebjerg Markhus om 
dispensation til forlængelse af eksisterende dispensation til renovering af historisk 
markhus, samt dispensation til ændret anvendelse, udstykning og vejforlægning 
inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 22c Bjerne By, Horne, 
Sinebjergskov 25, 5600 Faaborg. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til renovering af historisk markhus, samt ændret anvendelse, 
udstykning og vejforlægning. 
 
Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 
anden lovgivning kan være nødvendige. 
 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet 
om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 
dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 
Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Vilkår for dispensationen 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 
 
 Matriklens nøjagtige placering og størrelse overlades til landinspektøren. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 
Der er søgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til renovering af et 
markhus fra omkring 1800, samt ændret anvendelse til madpakkehus, udstykning 
af matrikel omkring huset og vejforlægning nord om markhus på matrikel 22c 
Bjerne By, Horne (fig. 1). 
  

 
Fig. 1. Oversigtskort af markhusets placering (rød pil) i forhold til 
strandbeskyttelseslinjen (orange skravering). 
 
D. 30. december 2015 meddelte Naturstyrelsen dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen til renovering af et historisk markhus fra starten af 1800-
tallet på Horne Land, Faaborg-Midtfyn Kommune. Markhusets ejer var på 
daværende tidspunkt Niels Erik Elmelund-Præstekær, Tåstebjerggyden 19, 5600 
Faaborg. Der henvises til Naturstyrelsens J.nr. NST-4132-430-00124. 
 
Ejer oplyste i den oprindelige ansøgning, at markhusets anvendelse fortsat ville 
være til opbevaring af landbrugsmaskiner. Imidlertid er det ikke lykkedes ejer at 
rejse midler til renoveringsprojektet inden for dispensationens tidsfrist. Projektet 
har desuden ændret karakter således, at ejer har bortgivet markhuset til alment 
formål for friluftslivet. 
 
Selve markhuset er således overdraget til foreningen Markhus Sinebjerg, der 
arbejder for at fundraise midler til det oprindelige renoveringsprojekt – nu med 
henblik på, at udnytte stedet til grønt støttepunkt for det almene friluftsliv.  
 
Markhuset vil efter renovering få funktion som madpakkehus med formidling af 
kulturhistorie, natur og geologi i forbindelse med oprettelsen af Geopark Det 
Sydfynske Øhav.  
 

http://www.kyst.dk/
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Foreningen Markhus Sinebjergs arbejde bistås og understøttes af det 
fælleskommunale selskab Naturturisme I/S og af Faaborg-Midtfyn Kommune 
samt Friluftsrådet Sydfyn.  
 
Ejer af matriklen 22c Bjerne By, Horne - Niels Erik Elmelund-Præstekær - ønsker 
at udmatrikulere et grundareal på ca. 140 m2 omfattende selve markhuset og et 
mindre grønt opholdsareal for det almene friluftsliv. Grundarealet overtages af 
Faaborg-Midtfyn Kommune jf. beslutning i kommunalbestyrelsen d. 10. december 
2018. 
 
Der søges derfor om:  
 

1. Forlængelse af eksisterende dispensation om renovering af markhus, 
meddelt den 30. december 2015 af Naturstyrelsen (jf. NST-4132-430-
00124). Renoveringsprojektet er uændret.  
 
Markhuset er opført omkring 1800 i forbindelse med udflytning af 
gårdene i området ved Horne og Bjerne By. Alle markhusene var opført i 
bindingsværk og var med stråtage. Det omhandlede markhus er det eneste 
tilbageværende markhus i det pågældende område.   
 
Markhuset er gennem årene ændret – det er tilbygget, og tilbygningen er 
opført uden bindingsværk, ligesom stråtaget er erstattet af eternittag, og 
taget fremstår i dag med en lavere rejsning end det oprindelige. 
Ansøger ønsker at føre bygningen tilbage til oprindelig størrelse og 
udseende. Det indebærer, at tilbygningen fjernes, at facaderne renoveres 
med bindingsværk af nyt/genbrugt egetømmer og med gule teglsten, at 
rejsningen på taget gøres stejlere end i dag, og at taget tækkes med rør 
alternativt med sort tagpap (se fig. 2). Markhusets størrelse ændres fra 40 
m² til 31 m², og højden ændres fra ca. 3,5 m til ca. 4,9 m. 
 
Øhavsmuseet Faaborg støtter projektet om renovering af markhuset og 
henviser til at huset kommer til at indgå i et stiforløb til glæde for turister 
og lokale.  
 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 2. Tegning, der viser udformning af markhuset fra syd- og 
nordfacade efter renovering. 

 
 

2. Dispensation til ændret anvendelse fra opbevaring af maskiner til 
madpakkehus og et grønt støttepunkt for det almene friluftliv. 
 

3. Dispensation til at udstykke et grundareal på ca. 140 kvm af matr. nr. 22c 
Bjerne By, Horne (se fig. 3). Ejendomsretten til det udstykkede grundareal 
overdrages efterfølgende til Faaborg- Midtfyn Kommune til gavn for det 
almene friluftsliv. 
 
 

 
Fig. 3. Kort af eksisterende markhus og hvor den nye matrikel (blå firkant) 
ønskes placeret. 
 

4. Dispensation til vejforlægning nord om markhuset (fig. 4) af to hensyn:  
 Efter renovering vil det nye stråtagsudhæng rage væsentligt længere 

ud end det eksisterende tag, og vil dermed forhindre større 

http://www.kyst.dk/
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landbrugsmaskiners passage mellem eksisterende stendige (syd) og 
tagudhæng (nord). Passage er i forvejen vanskeligt.  

 Der ønskes udlagt et grønt opholdsareal på sydsiden af markhuset 
mellem bygning (nord) og stendige (syd). Det grønne areal udlægges 
hvor der nu er vej.  

 
 

 
Fig. 4. Kort der viser den ønskede vejforlægning. 
 
 
Anlægsstedet er inde for skovbyggelinjen samt omkring anlægsstedet for vejen er 
der beskyttede sten- og jorddiger. Det overlades Faaborg-Midtfyn Kommune at 
vurdere sagen for disse forhold. 
 
Ejendommen er beliggende 5 km fra Natura 2000-område nr. 197 Flensborg 
Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als (habitatområde nr. 173), jf. 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
 

 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 
tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 
og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne 
og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller 
arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  
 
Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 
bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 
strandbeskyttelseslinjen. 
 

http://www.kyst.dk/
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Der kan gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65b. 
 
Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 
interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 
en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 
fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  
 
Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, foretages 
en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 
projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald 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. 
 
Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis 
det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Renovering af markhus 
Der er tale om renovering af et historisk markhus, som efter det oplyste er det 
eneste tilbageværende af denne type bygninger i det pågældende område. 
Renoveringen har til formål at bringe markhuset tilbage til dets oprindelige 
størrelse og udformning. 
 
Kystdirektoratet vurderer, at den ønskede renovering ikke vil ændre anlæggets 
påvirkning at kystlandskabet væsentligt, og Kystdirektoratet finder, at der er tale 
om et særligt tilfælde, hvortil der kan meddeles en dispensation. 
 
Ændret anvendelse af markhus fra opbevaring af maskiner til madpakkehus 
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. 
 
Kystdirektoratet har i afgørelsen lagt vægt på at madpakkehuset vil være frit 
tilgængeligt for områdets besøgende og at det er en mindre foranstaltning til støtte 
for friluftlivet i en bygning, der allerede eksisterer. Der er ligeledes tillagt vægt at 
ændringen af anvendelsen af markhuset har et alment formidlingsmæssigt formål 

http://www.kyst.dk/
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med henblik på at formidle om kulturhistorie, natur og geologi i forbindelse med 
oprettelsen af Geopark Det Sydfynske Øhav. 
 
Kystdirektoratet vurderer, at den ændrede anvendelse ikke vil medføre nogen 
væsentlig øget påvirkning af området, da området i dag allerede har 
landbrugstrafik grundet grusvejen lige forbi huset. 
 
Samlet set vurderer Kystdirektoratet, at der er tale om et særligt tilfælde, som kan 
begrunde en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. 
 
Udstykning af matrikel omkring markhuset 
Kystdirektoratet har i afgørelsen lagt vægt på at udstykningen og det efterfølgende 
ejerskifte til Faaborg-Midtfyn Kommune er hensigtsmæssigt, da det bliver 
kommunen, som får ansvaret for arealet og vedligeholdelse af dette kommende 
nye grønne støttepunkt for friluftlivet.  
 
Kystdirektoratet vurderer at udstykningen ikke vil skabe ny adgang til kysten, samt 
at matriklen bliver så lille, at der nærmest ikke kan bygges mere på matriklen. 
Sandsynligheden for, at udstykningen vil medføre, at arealet kommer til at fremstå 
med et ændret præg, kan dermed anføres at være meget begrænset.  
 
Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund dispensation til det ansøgte.  
 
Vejforlægning nord om markhuset 
Ansøger oplyser, at det nye stråtagsudhæng vil rage væsentligt ud, hvilket vil 
forhindre passage af større landbrugsmaskiner mellem stendige (syd) og 
tagudhæng (nord). Der oplyses ligeledes at passagen i forvejen er vanskelig. 
Kystdirektoratet vurderer derfor, at den ønskede vej nord om huset er nødvendig 
for, at der kan opretholdes tidssvarende og trafikmæssig forsvarlig vej, der er i 
overensstemmelse med driften af det omkringliggende landbrug. 
 
Kystdirektoratet finder, at flytningen af grusvejen nord om markhuset vil påvirke 
kystlandskabet i mindre grad. Der lægges også vægt på, at der skabes et lille nyt 
græsområde til gavn for områdets besøgende, der hvor den nuværende grusvej går.  
 
Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund dispensation til det ansøgte.  
 
For alle forhold 
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. Det 
ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der 
indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
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Klagevejledning  
Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 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, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk 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. Gebyret betales med betalingskort i 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. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Johanne Raakjær Nielsen 
  +45 20 86 07 38 
jorni@kyst.dk 
 
 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Afgørelsen er sendt til:  

 Faaborg-Midtfyn Kommune, teknik@faaborgmidtfyn.dk   
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn, faaborg-

midtfyn@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Sydfyn, sydfyn@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, Faaborg-Midtfyn, faaborg-midtfyn@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 

fynskredsen@botaniskforening.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
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