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Seden Menighedsråd, v. Niels Erik Mertz Rasmussen  
Hyldegårdsvej 23 
5240 Odense NØ 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/02879-13 
Ref. Jacob Hansen Rye 
08-11-2019 
 

Dispensation til terrænændringer inden for strandbeskyttelseslinjen, 
matr. 1a, Seden By, Seden, Mindelundsvej 45c, Odense 
 
Ansøgning 
Seden Menighedsråd, Odense Kommune og Forsvaret i et fælles projekt har søgt 
om dispensation til at undlade at retablere det naturlige terræn efter fjernelse af 
den nedlagte skydebane på menighedsrådets areal ved Seden. 
 
Ansøgningen skal ses som en fortsættelse af en tidligere meddelt dispensation af 
20. september 2019 (19/01711-6). 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til terrænændringer ved at undlade opfyldning og 
terrænudjævning efter miljømæssige oprydning af skydebanen. Se redegørelsen 
 
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. 
 
Redegørelse for sagen 
Kystdirektoratet har tidligere meddelt dispensation til terrænændringer i 
forbindelse med miljømæssig oprydning i forbindelse med nedlæggelsen af 
skydebaneanlægget. 
 
I sagen er det af ansøger beskrevet at der afgraves jord/materiale, der hvor 
Miljøstyrelsens afskæringskriterier for metaller er overskredet, samt hvor andet 
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
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forurenet jord (flyveaske) skal fjernes. Ved retableringen fyldes de forskellige 
udgravninger med tilsvarende opfyldningsmateriale uden frøpulje. 
 
Ansøger oplyste i forbindelse med den daværende ansøgning, at Odense Kommune 
havde ytret ønske om etablering af paddehuller i området. 
 
Det er dette naturprojekt som nærværende sag omhandler. 
Menighedsrådet ønsker desuden, at de afgravede flader ikke bliver fyldt op igen, 
men i stedet kommer til af fremstå som naturlige lavninger i terrænet med en 
dybde på dele af fladerne ned til 30 cm.  

 
Skitse fra ansøgningen, der viser afgravning af tre større flader på ca. 2.000, 1.500 
og 1.300 m2. 
 
Som del af fjernelse af voldene skal den etablerede markørdækning også fjernes. 
Denne har en længde på ca. 190 meter og en sokkeldybde på ½-1 meter. Dette 
areal er ikke beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. Af hensyn 
udviklingen af områdets natur vil Odense Kommune dog anbefale, at hullet, der 
opstår ved fjernelse af markørdækningen, ikke fyldes op med tilkørt materiale. I 
stedet bør denne i muligt omfang fyldes op med ikke forurenet næringsfattigt 
materiale fra de øvrige afgravninger på arealet samt evt. flades ud, så det kommer 
til at fremstå som en aflang lavning i terrænet med et fald på maks. 1:5    
 
Naturhensyn i forhold til naturbeskyttelseslovens §3 
Seden Skydebane er et af de vigtigste naturområder i Odense Kommune og ud over 
strandengene er områdets overdrev af særlig stor betydning. Det er Odense 
Kommunes vurdering, at der kan gives dispensation til at foretage den nødvendige 
afgravning på baneterrænet, da dette sikrer den fremtidige naturpleje ved 
afgræsning samt også den rekreative anvendelse. Alternativt vil en manglende 
afgræsning som følge af høj blykoncentration bevirke, at områdets naturværdi vil 
falde som følge af tilgroning. Odense Kommune er dog skeptiske i forhold til en 
evt. tilførsel af materiale udefra til opfyldning af de afgravede flader, da dette vil 
kunne ændre på de naturlige forhold i området. I stedet er det Odense Kommunes 
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vurdering, at områdets flora hurtigt vil genindvandre på de afgravede lavninger. 
Odense Kommune er i denne forbindelse opmærksomme på, at de afgravede flader 
skal fremstå som flade naturlige lavninger. Det vil således være et vilkår i Odense 
Kommunes afgørelse, at alle afgravede felter bliver fladet ud og kommer til at 
fremstå som naturlige lavninger i terrænet med et fald på maks. 1:5. Det er Odense 
Kommunes vurdering, at lavningerne vil være vanddækkede i det tidlige forår og 
vil udtørre til juli. Dette vil således også betyde, at de afgravede flader vil have 
potentiale som ynglesteder for flere padder tilknyttet strandenge. 
 
Naturpotentiale i forhold til Natura 2000-området, Odense Fjord 
Områdets fremtidige udvikling afhænger af jordbunden og 
oversvømmelsesfrekvensen. Store dele af arealet vil efter oprydningen ligger under 
kote 1,5, hvorfor det må forventes, at det hyppigt vil blive oversvømmet. Særligt 
arealet med endevolden har efter Odense Kommunes vurdering efter oprydningen 
et potentiale for at kunne udvikle sig til habitatnaturtypen strandeng (1330) 
alternativt vil dele af arealet kunne udvikle sig til naturtypen flerårig vegetation på 
stenede strande (1220). For især at fremme denne udvikling er det dog Odense 
Kommunes anbefaling, at der ikke tilføres yderligere næringsholdigt materiale på i 
form af muldjord. Ligeledes skal området også være omfattet pleje ved afgræsning. 
Odense Kommune er i dialog med Seden Menighedsråd om at etablere afgræsning 
af hele området i sammenhæng med de nærliggende kommunale arealer. 
 
Naturpotentialet i forhold til fugle og padder 
I så fald at området med markørvæggen ikke fyldes helt op men efterlades som en 
flad lavning vil dette areal temporært være oversvømmet. Det samme gælder for de 
forurenede flader, der ønskes afgravet og efterladt som flade lavninger. Disse 
temporært oversvømmede flader vil have potentiale som fourageringsområde for 
vadefugle tilknyttet fuglebeskyttelsesområdet ved Odense Fjord. Ligeledes vil 
særligt strandtudse også kunne udnytte disse flader som ynglelokaliteter. Det skal 
nævnes, at strandtudse er forsvundet fra den indre del af Odense Fjord. Odense 
Kommune har dog planer om på nærliggende arealer at genudsætte arten igen. 
Her vil det således være naturligt også at indtænke de afgravede flader på det 
tidligere skydebaneareal som del af det kommende genudsætningsprogram. 
 
Den fremtidige anvendelse 
I forlængelse af ansøgte oprydning på Seden Skydebane er Odense Kommune i 
dialog med Seden Menighedsråd om den fremtidige anvendelse. Dette omfatter 
både sikring af muligheder til forbedring af naturværdien bl.a. naturpleje ved 
afgræsning samt udvikling af områdets rekreative potentiale.    
 
Ejendommen er beliggende i udkanten af Natura 2000-område nr. 110, Odense 
Fjord (habitatområde nr. 94, fuglebeskyttelsesområde nr. 75), jf. bekendtgørelse 
nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
 
Der er ikke udpeget habitatnaturtyper på skydebaneområdet, men store dele af 
arealet er udpeget som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3, overdrev 
og strandeng. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
Det er Kystdirektoratets samlede vurdering, at der er tale om et særligt tilfælde 
hvorfra der kan meddeles dispensation. 
 
Kystdirektoratet lægger vægt på at det naturforbedrende potentiale vurderes at 
være stort. Muligheden for at områdets natur kan udvikle sig yderligere efter 
fjernelse af det tekniske anlæg som skydebanen repræsenterede synes klar. 
 
Der lægges endvidere vægt på at terrænændringerne skabes som følge af en 
miljømæssig oprydning, og at der er tale om dybdemæssigt begrænsede ændringer 
(maks. 30 cm), der svarer til typiske anlæg af paddevandhuller. 
 
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. 
 
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. 
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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 

 
Jacob Hansen Rye 
   
jhr@kyst.dk 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Lodsejer Seden Menighedsråd, Niels Erik Mertz Rasmussen, 
nielsmertz@dbmail.dk  

 Odense Kommune, odense@odense.dk, samt Lars Kildahl Sønderby, 
lkis@odense.dk    

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   
 Danmarks Naturfredningsforening, Odense, odense@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt; fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Fyn-nord, fynnord@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Odense, odense@dof.dk   
 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 

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

 
Samt til orientering til: 

 Niras, v. Henrik Søgård Larsen som rådgiver for Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse der er ansvarlig for fjernelse af skydebanen 
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