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Odense Kommune, Natur  & Klima  
Nørregade 36-38 
5000 Odense C 
 
Att. Lars Kildahl Sønderby, lkis@odense.dk 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/01947-18 
Ref. Hanne Rungø Hilligsøe 
03-03-2020 
 

Dispensation til naturprojekt (genslyngning af vandløb, paddeskrab, 
kreaturbro og nedbrydning af sommerdige) samt etablering af 
fugletårn inden for strandbeskyttelseslinjen øst for Seden Strand, 
Odense Kommune 
 
 
Ansøgning 
Odense Kommune har den 15. juli 2019 ansøgt om dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen til genslyngning af Seden Bæk og Seden Åsum Skelgrøft 
samt etablering af paddeskrab, kreaturbro og fugletårn.  
 
Projektområdet omfatter matr. nre. 5a, 5n og 5dm Seden By, Seden samt matr. 
nre. 7c og 14c Bullerup By, Agedrup.  
 
Ansøgningen er den 17. februar 2020 suppleret med en ansøgning om 
dispensation til delvis nedbrydning af et eksisterende sommerdige og opfyldning af 
grøft langs diget. 
 
Kystdirektoratet har indhentet supplerende oplysninger fra ansøger i perioden 18.-
25. februar 2020.  
 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1jf. § 15, til genslyngning af vandløb, etablering af paddeskrab, kreaturbro 
og terrænændringer i forbindelse med nedbrydning af sommerdige samt 
etablering af fugletårn 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 

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

http://www.kyst.dk/
mailto:lkis@odense.dk
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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, jf. ansøgningsmaterialet 
Det ansøgte er en del af et større natur- og klimaprojekt ved Odense Fjord, hvor 
formålet er at skabe synergi mellem behovet for at beskytte Seden Strandby mod 
oversvømmelse samt at forbedre og skabe flere levesteder for Natura 2000-
områdets arter. Som en del af projektet vil et areal på 27 hektar med 
dyrkningsrettigheder blive udlagt til natur med henblik på, at det kan udvikle sig 
til strandeng/strandoverdrev. Projektet har modtaget tilsagn fra Miljøstyrelsens 
pulje til synergiprojekter. Herudover udgør tiltagene også en del af et Horizon 
2020-projekt, der er støttet af EU.  
 
For at Odense Kommune kan gennemføre tiltagene inden for tilsagnsperioden, 
skal anlægsarbejdet gennemføres med start i foråret/forsommeren 2020. 
 
Odense Kommune har indgået og tinglyst aftale med de berørte lodsejere på 
matriklerne matr. nr. 5a Seden By, Seden samt matr. nre. 7c og 14c Bullerup By, 
Agedrup, hvilket giver Odense Kommune mulighed til at gennemføre de ansøgte 
tiltag. 
 
Strandbeskyttelseslinjens forløb i projektområdet fremgår i figur 1. 
 

Figur 1. Projektområdet ligger øst for Seden Strand, der ses til venstre i billedet. 
Strandbeskyttede arealer er markeret med orange skravering. Umatrikulerede 
arealer ud til kysten er dog også omfattet af strandbeskyttelse. 

http://www.kyst.dk/
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De enkelte delprojekter, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, er beskrevet 
i det følgende. 
 
 
Genslyngning af Seden Bæk og Seden Åsum Skelgrøft  
(matr. nr. 5a og 5n Seden By, Seden) 
 
Seden Bæk og Seden Åsum Skelgrøft er blevet ført ud i deres nuværende forløb i 
1950-erne med henblik på at øge det dyrkningsbare areal. Med henblik på at skabe 
mere naturlige vandstandsforhold og fremme udviklingen af strandengene ønsker 
Odense Kommune at genslynge vandløbene ud over de nuværende landbrugs-
arealer. Det berørte areal omfatter ca. 450 m2 inden for strandbeskyttelseslinjen. 
Det nye forløb af vandløbet ses i figur 2.  
 
Al den afgravede jord fra udgravningen af det nye vandløbstrace anvendes til 
etablering af et nyt dige, der ligger uden for strandbeskyttelseslinjen. I forbindelse 
med genslyngningen af vandløbet, vil en del af det nuværende forløb af vandløbet 
fremover fungere som grøft, der ikke har forbindelse til vandløbet. 
 

Figur 2. Kort fra ansøgningsmateriale med markering af det nye vandløbstracé 
(blå), paddeskrab (gul), kreaturbro (rød) fugletårn (blå trekant) og sommerdiger, 
der nedbrydes delvist (orange). Den grønne stiplede linje, der forløber længst inde 
i landet, er strandbeskyttelseslinjen (se figur 1 for bedre overblik). 
 

http://www.kyst.dk/
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Paddeskrab 
(matr. nr. 5a og 5n Seden By, Seden og matr. nr. 14c Bullerup By, Agedrup) 
 
Paddeskrabene ønskes etableret med henblik på at genskabe ynglesteder for 
strandtudse, der er opført på habitatdirektivets bilag IV. Strandtudse er forsvundet 
fra den indre del af Odense Fjord. Arten vil som del af projektet blive genudsat i 
området. 
 
Etablering af paddeskrabene vil ligeledes medvirke til at fremme udviklingen af 
strandengene og strandoverdrevene og skabe flere mikrohabitater. En indsats for 
strandtudse vil således også være til gavn for fjordens vadefugle, da der er 
sammenfald mellem kravene til levesteder. 
 
For at paddeskrabene er egnede som ynglesteder for strandtudse, vil de blive 
etableret som flade lavninger med en hældning på maks. 1:5 og dybde på op til 30 
cm. Skrabene vil derfor kun være oversvømmet en del af året, hvilket er vigtigt for 
strandtudseynglen, da der herved ikke kommer fisk i vandhullerne.  
 
Der vil således ikke være tale om permanente vandhuller. Paddeskrabene skal 
fremstå som naturlige lavninger, der efter udtørring kan indgå i afgræsningen 
og/eller til høslæt. Der vil blive etableret 4-5 paddeskrab som hver omfatter et 
areal på 1.000-2.000 m2. Placeringen af paddeskrabene ses i figur 2. Al 
overskudsjord fra udgravningen af paddeskrabene anvendes til et digebyggeri 
uden for strandbeskyttelseslinjen. 
 
 
Kreaturbro 
(matr. nr. 7c og 14c Bullerup By, Agedrup) 
 
Store dele af de tilbageværende strandenge ved Odense Fjord er groet til med 
tagrør som følge af ophør af den tidligere græsning af arealerne. Der er heraf 
gennem årene sket en væsentlig tilbagegang i egnede levesteder for fjordens 
vadefugle. Projektet medvirker til, at de tidligere strandengsarealer igen bliver 
afgræsset. For at dette skal lykkes, er det betinget af, at områderne bliver 
sammenhængende i funktionelle enheder, og der er behov for at få skabt 
forbindelse mellem de fremtidige arealer af strandenge der skal afgræsses. 
 
I forbindelse med projektet skal der derfor etableres en kreaturbro over Vejrup Å. 
Broen bliver 2,5 meter bred og 7,5 meter lang. Broen etableres i træ på stålvanger. 
Broen konstrueres med et ca. 1 meter højt rækværk i træ, der bliver monteret med 
strømførende tråd. Placering af kreaturbroen ses i figur 2. 
 
Odense Kommune har den 27. juni 2019 meddelt tilladelse efter vandløbsloven og 
dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til kreaturbroen over Vejrup Å.  
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Terrænændringer i forbindelse med nedbrydning af sommerdige 
(matr. nr. 5a og 5n Seden By, Seden) 
 
I forbindelse med etablering af nye tilbagetrukne diger uden for 
strandbeskyttelseslinjen vil de eksisterende lave dyrkningsdiger blive delvist 
nedbrudt, således at området hyppigere vil blive oversvømmet. Jorden, der 
afgraves fra det eksisterende sommerdige vil blive anvendt til det nye 
tilbagetrukne dige samt til opfyldning af den eksisterende grøft langs 
sommerdiget. 
 
Placeringen af digerne, der nedbrydes delvist, ses i figur 2. 
 
 
Fugletårn 
(matr. nr. 5dm Seden By, Seden) 
 
I forbindelse med projektet vil de nuværende stier blive forbedret, og der vil blive 
etableret nye stier. Herunder er der særlig opmærksomhed på formidling af 
områdets natur og klimaforandringernes betydning i form af højere 
havvandsstand og hyppigere storme. Formidlingen vil være centreret omkring 2 
fugletårne (det ene inden for strandbeskyttelseslinjen).  
 
Som skabelon for tårnet anvendes Naturstyrelsens ”fugle- og udkigstårn uden tag 
vers. 2011”. Tårnet vil få en højde på ca. 4 meter og bredde på ca. 3 meter. Tårnet 
vil blive placeret på et offentligt areal inde i det levende hegn. Placering af 
fugletårnet ses i figur 2 og figur 3. 
 

Figur 3. Detailkort fra ansøgningen viser placering af fugletårnet. Se oversigtskort i 
figur 2. 
 

http://www.kyst.dk/
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Hegning 
Ansøger har oplyst, at hegnene, der opsættes i forbindelse med afgræsning, er 2-
trådede kreatur-/hestehegn. Hegnene opsættes på jordbrugsejendomme, og 
Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund, at de pågældende hegn er undtaget 
fra kravet om dispensation inden for strandbeskyttelseslinjen. 

 
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 
udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
 
Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 
Projektområdet ligger delvis inden for 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 natur-
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-området ses i figur 4. 

http://www.kyst.dk/
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 Figur 4. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 110, Odense Fjord. 
 
Udpegningsgrundlaget for de danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder er 
under opdatering. I forslaget til ændringer af ovenstående udpegningsgrundlag, 
der var i høring frem til den 15. november 2019, fremgår følgende ændringer: I 
habitatområde nr. 94 tilføjes naturtypen næringsrige søer (3150), mens naturtypen 
bøg på muld (9130) forventes fjernet. I fuglebeskyttelsesområde nr. 75 tilføjes 
rørdrum, mens havørn forventes fjernet. 
 
Naturprojekt (genslyngning af vandløb, paddeskrab, kreaturbro og 
terrænændringer i forbindelse med nedbrydning af sommerdiger) 
Arbejdet med genslyngning af vandløbet sker inden for kortlagt habitatnatur i 
form af strandeng (1330), mens den delvise nedbrydning af sommerdiger berører 
habitatnaturtypen strandvold med flerårige planter (1220). 
 
Ansøger har oplyst, at alle de naturforbedrende tiltag i projektet er relateret til 
Natura 2000-handleplanen. Dette omfatter også tiltagene uden for Natura 2000-
området, da de gennemføres med henblik på at styrke dem fremtidige forvaltning 
af området, samt for i højere grad at fremtidssikre Natura 2000-områdets 
udvikling som følge af stigende havvandsstand. Kommunen vil således koble 
indsatsen for de lysåbne våde naturtyper og indsatsen for forbedring af levesteder 
for klyde og områdets øvrige eng- og vadefugle sammen med klimatilpasning. 
 
Da de ansøgte tiltag i forbindelse med naturprojektet er direkte forbundet med og 
nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning, er disse tiltag undtaget fra 
kravet om vurdering i forhold til Natura 2000, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 
1.  
 

http://www.kyst.dk/
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Det ansøgte projekt har blandt andet til formål at skabe potentielle levesteder for 
bilag IV-arten strandtudse. Kystdirektoratet vurderer endvidere, at odder 
potentielt kan forekomme i Vejrup Å. I den forbindelse vurderes det, at anlægget af 
kreaturbroen over åen ikke vil påvirke odderens potentielle levesteder. Det nye 
slyngede vandløb, der genskabes ved projektet, kan evt. på sigt blive et potentielt 
levested for odder.  
 
I forhold til øvrige bilag IV-arter er det Kystdirektoratets vurdering, at natur-
projektet ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearterne eller yngle- 
eller rasteområder for dyrearterne. 
 
Fugletårn 
Fugletårnet placeres uden for Natura 2000-området i en afstand af ca. 50 meter. 
Grundet afstanden og projektets forholdsvis begrænsede karakter finder 
Kystdirektoratet, at anlægget ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter vil påvirke Natura 2000-området væsentligt. 
 
Fugletårnet vil efter Kystdirektoratets vurdering endvidere ikke 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. 
 
Naturprojekt (genslyngning af vandløb, paddeskrab, kreaturbro og 
terrænændringer i forbindelse med nedbrydning af sommerdiger) 
Kystdirektoratet lægger til grund for afgørelsen, at projektet har et klart 
naturforbedrende formål, idet projektet vil genskabe naturlig hydrologi i området 
ved genslyngning af vandløb, fjernelse af dige og lukning af grøft. Ved projektet 
skabes endvidere temporære vandhuller, og strandengene vil blive afgræsset.  
 
Naturprojektet vil samlet set fremme udviklingen af strandenge og strandoverdrev 
og bl.a. skabe nye levesteder for eng- og vadefugle og potentielle ynglesteder for 
strandtudse. Det er på denne baggrund Kystdirektoratets vurdering, at der er tale 
om et særligt tilfælde, der taler for en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. 
 
Kystdirektoratet har desuden lagt vægt på, at det ansøgte ikke vil påvirke 
kystlandskabet i negativ retning, idet de ansøgte tiltag foregår i terrænniveau, og at 
ændringerne vil falde naturligt ind i landskabet i løbet af ganske kort tid. 
Etablering af kreaturbroen med gelænder vil dog være synlig i landskabet, men 
Kystdirektoratet vurderer, at gelændret er designet således, at påvirkningen er 
begrænset. 
 
Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om 
naturbeskyttelse (se særskilt afsnit herom) og konkluderet, at naturprojektet er 
direkte forbundet med Natura 2000-handleplanen. Det er i øvrigt vurderet, at 
projektet kan fremme levesteder for bilag IV-arterne strandtudse og odder, og at 

http://www.kyst.dk/
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projektet ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller 
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  
   
Efter en samlet vurdering og på ovenstående grundlag meddeler Kystdirektoratet 
dispensation til det ansøgte naturprojekt. 
 
Fugletårn 
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. Der vil således som hidtil kunne tillades opstilling af toiletbygninger, 
informationstavler og skilte samt andre, til opfyldelse af friluftsfunktionen 
nødvendige, beskedne opholdsfaciliteter. Der forudsættes, at anlægget placeres og 
udføres under hensyntagen til den omgivende natur. 
 
Efter det oplyste, er der tale om et fugletårn, som tjener et offentligt formål til 
støtte for friluftslivet og som er frit tilgængeligt for områdets besøgende. 
Kystdirektoratet vurderer således, at en dispensation til det ansøgte er i 
overensstemmelse med ovennævnte praksis. Kystdirektoratet har endvidere lagt 
vægt på, at fugletårnet placeres i nærheden af et fuglebeskyttelsesområde, hvor det 
er oplagt at observere fugle, men samtidig er der også lagt vægt på, at tårnet ikke 
placeres inde i selve fuglebeskyttelsesområdet.  
 
Kystdirektoratet finder endvidere efter en konkret vurdering, at det omhandlede 
anlæg med den tilladte udformning og placering i et levende hegn er indpasset i 
området og ikke er skæmmende for kystlandskabet. Fugletårnet er desuden 
placeret i et område, hvor der i forvejen er aktiviteter i form af en nærliggende 
legeplads og bådoplag.  
 
Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om 
naturbeskyttelse (se særskilt afsnit herom) og konkluderet, at fugletårnet ikke vil 
påvirke det nærliggende Natura 2000-område væsentligt og ikke vil medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Efter en samlet vurdering og på ovenstående grundlag meddeler Kystdirektoratet 
dispensation til det ansøgte fugletårn. 
  
 
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, 

http://www.kyst.dk/
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 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 
 

 
Hanne Rungø Hilligsøe 
+45 20 85 56 17 
hrh@kyst.dk 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  
 

 Odense Kommune, odense@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  
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