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Afslag på ansøgning om dispensation til at opstille tre kunstværker 
inden for strandbeskyttelseslinjen tre steder i Struer kommune 
 
Struer kommune har d. 26. marts 2019 sendt en ansøgning om dispensation til at 
opstille tre permanente kunstværker inden for strandbeskyttelseslinjen på 
ejendommene matr. 3n, Resen By, Resen; matr. 19r, Serup By, Odby og matr. 9b 
Venø By, Venø.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 
”Klagevejledning”. 
 
Redegørelse for sagen 
Projektet Amplified Views (Forstærkede udsigter) består af fem 
aluminiumsskærme, der skal opstilles på fem udvalgte lokaliteter i Struer 
Kommune. 
 
Der er to lokaliteter uden for strandbeskyttelseslinjen og tre inden for. Struer 
kommune søger om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opstille de tre 
kunstværker, der ønskes placeret inden for strandbeskyttelseslinjen. 
 
Formålet med værket er ifølge ansøgningen at markere og forstærke oplevelsen af 
en særlig udsigt og de lyde, der er på stedet. Aluminiumsskærmene forstærker ved 
deres udformning lydindtrykket på den pågældende placering, således at vinden i 
græsset, bølgeskvulp, mv. står tydeligere frem. Forstærkningen er analog. 
 
Ansøger beskriver, at skulpturernes størrelse vil variere, så de indpasses i 
landskaberne, men skulpturernes maksimale dimensioner vil være en længde på 4-
5 m (en enkelt skulptur dog op mod 6 m) og en højde på 2-2,5 m. De vil efter det 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
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oplyste være så små som det kan lade sig gøre, samtidig med at man opnår de 
ønskede akustiske effekter. 
 
Kunstværkerne vil blive farvet efter omgivelserne og vil inden for 
strandbeskyttelseslinjen have en mat overflade. Ansøger skriver videre, at 
kunstværkerne ”efter dialog med kunstner og i forhold til myndigheder [kan] 
udformes og farves efter omgivelserne og stedet - og dermed indgå naturligt i 
landskabet.” 
 
Skulpturerne er udformet af Kunstneren Ursula Nistrup og projektet er blevet til i 
samarbejde med B&O og Statens Kunstfond. B&O yder støtte med henblik på at 
give kunstværkerne de ønskede akustiske egenskaber. Statens Kunstfond støtter 
projektet økonomisk og har i den forbindelse vurderet, at den kunstneriske værdi 
er høj. 
 
Ansøger bemærker, at denne form for analog naturformidling i landskabet med 
fokus på naturens lyde, så vidt Struer Kommune er orienteret, er enestående i 
national sammenhæng og derfor i sig selv udgør et særligt tilfælde.  
 
Struer kommune har tidligere forespurgt Kystdirektoratet om mulighederne for at 
opnå dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til dette projekt. Kystdirektoratet 
orienterede ved denne lejlighed Struer kommune om, at det efter praksis generelt 
er meget vanskeligt at opnå dispensation til kunstværker af permanent karakter. 
Kystdirektoratet vurderede samtidig umiddelbart, at der ikke vil kunne gives 
dispensation til de pågældende kunstværker. Kystdirektoratet vurderede i den 
sammenhæng på baggrund f det tilsendte materiale, at kunstværkerne var 10-20 
meter lange og 3-4 meter høje. 
 
Struer kommune påpeger som kommentar hertil, at kunstværkerne har en 
forventet levetid på cirka 10 år, og at der er tale om væsentligt mindre skulpturer, 
end Kystdirektoratet antog i forbindelse med besvarelsen af den oprindelige 
forespørgsel. De rigtige dimensioner for hvert af kunstværkerne kan ses i 
beskrivelsen af de enkelte værker nedenfor. 
 
Placering #1: Kilen Resenborg, P-plads 
Kunstværket ønskes placeret tæt ved en parkeringsplads, hvor der også findes 
andre faciliteter (borde, bænke, grillplads, informationstavle). 
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Kunstværkets omtrentlige placering ved Kilen vest for Struer. Indsat fra 
SagsGIS. 
 

 
Foto af området med kunstværkets ønskede placering markeret med gråt kryds. 
Indsat fra ansøgningen. 
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Kunstnerens model af skulpturen. Indsat fra ansøgningen. 
 
Skulpturen er h 2 m x b 1,5 m x d 2 m og vil efter det oplyste have en udformning 
så man vil kunne sidde på de flade dele langs jordbunden, inde i det rum værket 
skaber. 
 
Ansøger skriver om dette kunstværk og dets placering: 
 

Der er et samarbejde i gang mellem Geoparken og Struer Kommune 
omkring opdatering/ændring af formidlingen langs vandrestien Kilen 
rundt, hvor der kommer mere fokus på formidlingen af, hvordan det 
særegne landskab omkring Kilen er dannet. Kunstværket indgår i denne 
fortælling om landskabets dannelse. Landskabet omkring Kilen indgår som 
et af Geoparkens Hotspots – og er særligt beskrevet i UNESCO ansøgningen. 
Kunstværket vil med andre ord få flere funktioner, både som et sted at gøre 
ophold, det vil indgå som et ”formidlingspunkt” og samtidig stå for sig selv 

som et kunstværk. 
 
#2: Oddesund 
Kunstværket ønskes placeret ved Oddesund Nord på Thyholm nord for Struer. 
 

http://www.kyst.dk/
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Placeringen markeret med en stjerne på luftfoto. Nederst på fotoet ses 
Oddesundbroen. Indsat fra ansøgningen. 
 
 

 
Foto af området. Den ønskede placering er markeret med et gråt kryds. Samme 
sted ligger en bygning, der foreslås fjernet i forbindelse med opsætning af 
kunstværket. Illustration indsat fra ansøgningen. 
 
Ansøger skriver om placeringen ved Oddesund Nord: 
 

For at tage hensyn til strandbeskyttelsesreglerne ønsker Struer Kommune 
[…], at opsætte kunstværket på en tidligere havn og erstatte en 
cementbygning med kunstværket. Bygningen har en længde på ca. 7 m og en 
højde på ca. 2,5 m. Kunstværket vil således være væsentligt mindre end 
bygningens dimensioner. Den tidligere havn er meget forfalden og uskøn. 

http://www.kyst.dk/
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Der er meget ”rod” i form af gamle jernbjælker og plastrør, der stikker 
op/ud fra havnen og kajens cementfundament er i stykker. Struer Kommune 
ønsker at forskønne og forsimple havnen ved at fjerne rør og reparerer 
kajen m.m. i forbindelse med opsætning af skulpturen. 

 
Kunstværket har dimensionerne h 1,8 m x b 1 m x d 0,4 m 
 

 
Kunstnerens model af skulpturen. Indsat fra ansøgningen. 
 
#3: Venø 
Kunstværket ønskes placeret på Venøs vestkyst. 
 

http://www.kyst.dk/
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Den foreslåede placering af kunstværket på Venøs vestkyst. Indsat fra 
ansøgningen 
 

 
Foto af området, hvor kunstværket ønskes placeret. Indsat fra ansøgningen. 
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Kunstnerens model af skulpturen. Indsat fra ansøgningen. 
 
Ansøger skriver om kunstværket:  
 

Kunstværket placeres på sydsiden af skrænten. Af hensyn til 
strandbeskyttelsesbestemmelserne er der valgt en kystskråning, hvor der 
er en tæt granbevoksning på skrænttoppen (af ældre træer med en alder 
på 30-60 år). Kunstværket vil således have grantræer som baggrund, og 
vil ikke stå frit synligt i landskabet, hvilket er et meget bevist valg. 
Ydermere vil kunstværket blive placeret i et ”hul” i beplantningen, som 

også vil skjule kunstværket. 
 
Kunstværkets dimensioner er h 2 m X b 6m. (ned langs med klinten/skrænten) x d 
2m. 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår, 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.  
 
Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområde 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. Tilstandsændringen 
forudsætter derfor, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  
 
Der findes ikke i bestemmelser i loven hvorefter der kan dispenseres til 
kunstværker inden for strandbeskyttelseslinjen. Projektet skal derfor vurderes 
efter den almindelige undtagelsesbestemmelse, hvor der skal være tale om et 
særligt tilfælde, for at der kan opnås dispensation. 
 
Efter praksis administreres denne bestemmelse i loven meget restriktivt, og der 
meddeles normalt afslag på ansøgninger om opstilling af kunstværker.  
 
Ansøger har redegjort for, at kunstværket ved Resenborg P-plads udgør et 
delelement i et naturformidlingsprojekt, og at det kan bruges som siddeplads. 
Ansøger argumenterer således for, at kunstværket udgør et støttepunkt til 
friluftslivet, som der er forudsat lempeligere dispensationspraksis for i loven. 
Kystdirektoratet er ikke enig i dette, idet bestemmelsen om støttepunkter til 
friluftslivet i udgangspunktet sigter til fx bænke og informationstavler. 
Kystdirektoratet vurderer, at kunstværket først og fremmest er netop kunstværk, 
og vurderer ikke, at det faktum, at det har relation til formidling kan begrunde en 
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dispensation efter bestemmelsen. Ligeledes kan det heller ikke ligge til grund for 
en dispensation, at man kan sidde på kunstværket.  
 
Uanset at kunstværkerne, som der er argumenteret for i ansøgningen, er tilpasset 
omgivelserne og de enkelte lokaliteter, så udgør de efter Kystdirektoratets 
vurdering sådanne fremmedelementer i landskabet, som loven har til formål at 
forhindre udbredelsen af. 
 
Kystdirektoratet melder på denne baggrund afslag til det søgte. 
 
Det i ansøgningen anførte, at kunstværket og projektet er unikt i sin udformning 
og kunstneriske sigte, og at ansøger på denne baggrund vurderer, at der er tale om 
et særligt tilfælde, kan ikke lede til et andet resultat. Det skyldes, at en 
dispensation med denne begrundelse vil have en betydelig uønsket 
præcedensskabende effekt i strid med lovens formål. 
 
Kystdirektoratet lægger endvidere vægt på, at kunstværkerne ikke har en unik 
stedbunden karakter; de knytter sig ikke til det specifikke sted, hvor de ønskes 
opstillet. Risikoen for at en dispensation vil have en uønsket præcedensskabende 
effekt er også af denne grund nærliggende. 
 
Det er uden betydning for vurderingen i sagen, at projektet har opnået støtte fra 
B&O og Statens Kunstfond, ligesom det heller ikke har haft betydning for 
vurderingen i sagen, at Statens Kunstfond har vurderet, at kvaliteten af 
kunstværket er høj. Disse forhold kan ikke udgøre et særligt tilfælde, der kan 
begrunde en dispensation. 
 
Hvad angår kunstværket ved Oddesund Nord, har det ikke haft betydning for 
vurderingen i sagen, at ansøger har foreslået at foretage en oprydning på det 
tidligere havneanlæg. Det skyldes, at de anlæg, der foreslås fjernet, har en anden 
funktion end det, der skal erstatte dem. 
 
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 

http://www.kyst.dk/
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 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 
 

 
Martin Kangas Christensen 
makch@kyst.dk 
  

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Afgørelsen er også sendt til:  
 Struer Kommune, struer@struer.dk / teknisk@struer.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Struer, struer@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds LimfjordSyd limfjordsyd@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Struer, struer@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
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Bilag: Ansøgningen i forhold til international naturbeskyttelse 
Den foreslåede placering af kunstværk #1: Kilen er ca. 4 kilometer fra Natura 
2000-område nr. 62 (habitatområde nr. 55, fuglebeskyttelsesområde nr. 40). Den 
foreslåede placering af kunstværk #2: Oddesund er ca. 0,4 kilometer fra Natura 
2000-område nr. 28 (habitatområde nr. 28, fuglebeskyttelsesområde nr. 28). Den 
foreslåede placering af kunstværk #3: Venø grænser op til Natura 2000-område 
nr. 62 (habitatområde nr. 55, fuglebeskyttelsesområde nr. 40) 
 
Se mere i bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse 
arter og i udpegningsgrundlaget for områderne nedenfor. 
 
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, idet 
der er tale om begrænsede anlæg. 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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