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Stevns Kommune  

Postboks 83 

4660 Store-Heddinge 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/03392-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

09-12-2019 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til stenbunker samt stendige 

på Naturcenteret i Stevns, matr.24h, og matr.63c, Sigerslev By, St. 

Heddinge, Mandehoved 10, 4660 St. Heddinge, Stevns Kommune 

 

 

 

Ansøgning 

I har den 5. december 2019 ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 

udlægning af stenbunker samt etablering af stendige på Naturcenteret i Stevns, 

matr.24h, Sigerslev By, St. Heddinge; matr.63c, Sigerslev By, St. Heddinge, 

Mandehoved 10, 4660 St. Heddinge, Stevns Kommune.  

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af stendige og udlæg af stenbunker som ansøgt.. 

 

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 

I ansøgningen fra Stevns Kommune anføres: 

Der er i dag offentlig adgang til begge matrikler, og i den nordlige del af 24h 

findes i dag kommunens Naturcenter, hvorfra der formidles natur af kommunens 

naturvejleder. 

 

 

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

http://www.kyst.dk/
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Der ønskes udlagt 2-6 stenbunker samt et stendige på matrikel 24h, og 1-2 

stenbunker på 63c. Stenbunkerne lægges så de bliver op til omkring 1 meter høje. 

Der er tale om 3-500 stk. marksten, som er fra ca. 10 til ca. 70 cm i diameter. 

Stendiget vil blive op til 30-35 meter lang.t 

 

På vedlagte kortbilag er der på matrikel 24h indtegnet 4 stenbunker, og i den 

vestlige del af 24h et stendige. Stendiget vil blive 80 – 100 cm højt, og vil tage 

hensyn til at kørestolsbrugere skal kunne se ud over stendiget. Den langstrakte 

del af matrikel 63c er befæstet, og benyttes til vej og parkering. Dermed er det 

befæstede areal et godt sted for kørestolsbrugere også. 

 

Stenene placeres i små eller store bunker, så de øverste sten ikke overvokses af 

urter, og dermed kan de bruges af vekselvarme dyr til opvarmning i solen. Mos 

og lav vil også få et ideelt voksested. Stenene vil gavne bl.a. markfirben. Langs 

med Stevns Klint findes en stor og robust bestand. Markfirben er en bilag IV-art 

efter habitatdirektivet. Ud over markfirben vil stenene give skjulested og læ for 

vinden for en lang række andre dyr. 

 

Stenene vil således gavne biodiversiteten i området, og vil indgå som et 

delelement i den naturplejeplan, der skal udarbejdes for hele Naturcenterets 

område som følge af det igangværende fredningsforslag til fredning af Stevns 

Klint. 

 

Hvorfor søges der om udlægning af sten 

Formålet er at styrke biodiversiteten i området. Dette er også et af formålene i 

naturbeskyttelseslovene, som Stevns Kommune er myndighed for. Initiativet vil 

samtidig 

understøtte FN’s biodiversitetskonvention, hvis formål er at sikre og bevare den 

biologiske mangfoldighed af dyr, planter og svampe. Endelig så har Stevns 

Kommune 

valgt at blive bivenlig kommune, og stenene vil kunne bruges af bier der laver bo 

i stensætninger. 

 

Anden natur 

Den midterste del af matrikel 24h plejes i dag som overdrev, og der findes bl.a. 

plantearten stor gyvelkvæler, som er sjælden. Sten hører naturligt hjemme på 

overdrev, men mangler på arealet i dag. Derfor vil projektet med udlægning af 

sten understøtte plejen af overdrevet. 

 

I den nordlige del af matrikel 24h findes Stevns Kommunes Naturcenter, hvorfra 

der foretages naturformidling. Udlægning af stenbunkerne vil således også 

kunne bruges til formidlingsformål. Ligeledes vil etablering af et stendige have et 

todelt formål. Igen vil det understøtte et biodiversitetsformål, og kan samtidig 

bruges til formidling af kulturhistorien omkring stendiger i det åbne land. 

 

Som anført i det ovenstående bemærkes, at der er rejst fredningssag for området, 

hvor dele endvidere er overdrev beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Område mod syd med bord- bænke anlæg – er etableres to stenbunker 

 

 
Overdrvsarealet. Der etableres stendige mellem p-plads og overdrevet på 30-

35m og 2 sten bunker på arealet op til 1 m højde. 

 

 
 

 

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 

http://www.kyst.dk/
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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.  

 

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. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at der er tal om et særligt tilfælde, således der 

kan dispenseres til de ansøgte tiltag til forbedring af naturforholdene ved 

etablering af stenbunker og stendige. 

 

Kystdirektoratet lægger vægt på intentionen bag projektet med formidling og 

naturforbedring. Hertil kommer, at stendiget vil falde naturligt ind i området, idet 

det placeres som en naturlig afgrænsning imellem parkeringspladsen og 

overdrevet, hvor de to stenbunker vil være forholdsvist beskedne landskabs-

elementer. I det øvrige område er kystlandskabet i forvejen præget af bebyggelse, 

bord/bænke anlæg og stenbunkerne vil på denne baggrund falde ind i området. 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund dispensation til det ansøgte. 

 

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.   

 

http://www.kyst.dk/
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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. 

 

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Jan Kofod 

Winther på jkw@kyst.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Afdelingschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
mailto:jkw@kyst.dk
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Afgørelsen er sendt til: 

 

 Stevns Kommune, stevns@stevns.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Stevns, stevns@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Østsjælland oestsjaelland@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Stevns, stevns@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Fredningsnævnet for Østsjælland, oestsjaelland@fredningsnaevn.dk  
 
 
 
 

stevns@stevns.dk; dn@dn.dk; stevns@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

oestsjaelland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; stevns@dof.dk; 

oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk;  

oestsjaelland@fredningsnaevn.dk; naturogvand@stevns.dk; tinejens@stevns.dk 
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