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Lolland Kommune  

Jernbanegade 7 

4930 Maribo 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/00224-2 

Ref. Jan Kofod Winther 

17-01-2020 

 

Ændring af dispensation fra strandbeskyttelseslinjen fsv. angår 

udformning af monument samt yderligere skiltestander og bord/ 

bænkesæt v. Kramentize Havn, matr.15a Tjørnebjerg, Gloslunde, 

Kramnitzevej 2, 4970 Rødby, Lolland Kommune 

 

 

Ansøgning 

Kystdirektoratet meddelte den 27. juni 2019 dispensation fra strandbeskyt-

telseslinjen til etablering af monumentet samt opsætning af informationsstander 

ved Kramnitze Havn, matr.15a Tjørnebjerg, Gloslunde, Kramnitzevej 2, 4970 

Rødby, Lolland Kommune. 

 

I har den 13. januar 2020 ansøgt om dispensation til ændring af udformningen af 

monumentet samt opsætning af i alt to skiltestander i umiddelbar tilknytning 

hertil samt opstilling af 3-4 bord/bænkesæt i tilknytning til monumentet. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. [1, jf. § 15, til  

- opsætning af monumentet i ny udformning, 

- opsætning af to skilte i umiddelbar nærhed af monumentet, 

- opstilling af bord/bænkesæt i tilknytning til monumentet i en afstand af 

makismalt 10 m fra dette. 

 

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. 

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

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 

Lolland Kommune ønske – som led i et turistudviklingsprojekt – at formidle 

historien bag inddigningen og afvandingen af Rødby Fjord samt historien omkring 

stormflodskatastrofen, der ramte Lolland i 1872.  

 

I forbindelse med arbejdet med projektet er det besluttet at ændre udformningen 

af monumentets udformning, således det opføres som vist nedenfor. Der ønskes 

evt. 3-4 bord/bænkesæt opstillet i tilknytning til monumentet. Herudover skal der 

opstilles to skilte - ét turismeinformationsskilt, og ét (Naturlandet) i forbindelse 

med vandre-, cykel- og rideruter på tværs af Lolland-Falster (skiltetypen vist 

nedenfor). Skiltene vil blive sat op i umiddelbar nærhed af digemonumentet 

mellem grusstien mod nord og selve monumentet. 

 

I ansøgningen anføres om ideen bag monumentets udformning: 

DIGEMONUMENT KRAMNITZE Monumentet fortæller historien om Det 

Lollandske Dige – om stormfloder, om inddæmmet land og om de naturkata-

strofer, der igen i dag trænger sig på og som gør klimasikring til en højaktuel 

indsats. 

 Diget her ved Kramnitze når op i en højde på 3,77 m, og digemonumentet viser 

digets profil på 3,77 m og den højde på 3,1 m, som vandet nåede op til i 1872. Her 

hvor du står nu, er terrænet allerede hævet 1,5 m over kote 0/havets overflade, 

og flodbølgen fra 1872 blev derfor mange steder oplevet som endnu højere end 

selve monumentet.  

Digemonumentet er placeret i et cirkelslag, der repræsenterer de 17 Verdensmål, 

hvor 4 verdensmål er særligt relevante, nemlig verdensmål 11, 12, 13 og 15. I 

fortællingen om verdensmålenes indsatser arbejder Lolland målrettet for sikring 

af vores modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og 

naturkatastrofer, som på dette historiske sted er mere aktuelt end nogensinde. 

Cirklen omkring monumentet repræsenterer derfor den cyklus, der ligger i de 

tilbagevendende oversvømmelser, højvande og den kontinuerlige indsats for 

klimasikring, som der både historisk og i dag arbejdes for at sikre sig imod på 

lokalt, nationalt og globalt plan. 

 

      Skiltetypen 

http://www.kyst.dk/
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Placeringsmulighed for monument inden for rød ramme. Skiltene placeres op 

mod stien og bord/bænkesæt i tilknytning til monument og max. 10 m fra dette. 

 

http://www.kyst.dk/
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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 

 

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. 

 

Kystdirektoratets finder ikke, at der er forhold som taler imod en dispensation til 

de ønskede ændringer af den allerede meddelte dispensation, herunder 

placeringen af informationsstanderne samt opstilling af op til 4 bord/bænke i 

tilknytning til monumentet. 

 

Det vurderes således, at den ansøgte udformning af monumentet, samt at der i alt 

ønskes opsat to skilte i tilknytning til monumentet og herudover 3-4                                             

bor/bænkesæt, vil kunne ske, uden at dette medføre en yderligere uønsket 

påvirkning af kystlan-skabet i forhold til den gældende dispensation. 

 

Kystdirektoratet meddeler herefter 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 

http://www.kyst.dk/
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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. 

 

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 

 

Afgørelsen er sendt til:  

 Lolland Kommune, lolland@lolland.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Lolland, lolland@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk  

 Friluftsrådet, Kreds Storstrøm storstroem@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.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/
mailto:jkw@kyst.dk
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 Dansk Ornitologisk Forening, Lolland, lolland@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, oestkredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

lolland@lolland.dk; dn@dn.dk; lolland@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

storstroem@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; lolland@dof.dk; 

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

clpe@lolland.dk 

http://www.kyst.dk/

