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Knut Akselvoll og Maria Ørskov Akselvoll 
Grøndalsvej 60 
2000 Frederiksberg 
 
 
cc.  
Christian Mark Fulford Bierbum (grundejer matr. 6q) 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/01052-2 
Ref. Kaj Merrild Hareskov 
24-03-2020 
 

Dispensation til genopførsel af strandtrappe inden for 
strandbeskyttelseslinjen, ud for Skovskellet 26, 4540 Fårevejle, matr. 
6ad og 6q Ordrup By, Fårevejle, Odsherred Kommune 
 
 
Ansøgning 
I har d. 24. marts 2020 søgt om dispensation til at genopføre den tidligere 
strandtrappe på ejendommen.   
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførslen jf. nedenstående gennemgang. 
 
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 
Strandtrappen hører til sommerhuset på matrikel 6ad.  
 
Den nuværende trappe har fået afslag på at være på ejendommen – et afslag der er 
stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet d. 20. december 2019. I forlængelse 
af stadfæstelsen, er den nuværende trappe påbudt fjernet senest d. 31. august 
2020.  
 
I stadfæstelsen af afslaget ved Miljø- og Fødevareklagenævnet nævnes det bl.a., at:  
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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- Det fremgår af afgørelsen, at klager i forbindelse med ansøgningen har 
oplyst, at der ved klagers overtagelse af ejendommen i 2012 allerede var 
etableret en adgang fra ejendommen til stranden, dog i en mere primitiv 
udførelse end den nuværende. Det er således klagers opfattelse, at denne 
adgangsvej har eksisteret i mange år.  

- Det fremgår af afgørelsen, at Kystdirektoratet ved en gennemgang af 
luftfotos tilbage i tiden har konstateret, at der nok har været etableret en 
adgang til stranden fra ejendommen, men at et trappeanlæg af den 
nuværende type først ses i 2015. 

- Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker indledningsvist, at nævnet 
forstår afgørelsen således, at Kystdirektoratet har taget stilling til den 
konkrete trappe, og ikke til spørgsmålet om en trappe som sådan. 

 
Denne ansøgning er derfor en ansøgning om genopførsel af den trappe, der ifølge 
ansøger har ligget på stedet, før den nuværende trappe. 
 
Nedenfor præsenteres en række luftfotos til vurdering af, om der tidligere har 
været en strandtrappe på stedet.  
 

 
2014, ortofoto, før den nuværende trappe blev etableret. Der ses en nedgang.  
 

http://www.kyst.dk/
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2014, ortofoto, med markering af reduceret strandbeskyttelseslinje 
 

 
2010, ortofoto, der ses en nedgang 
 

 
2008, ortofoto, der ses en nedgang 

http://www.kyst.dk/
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1995, Danmark set fra luften. Der ses en nedgang 
 

 
1954, ortofoto, der ses en nedgang 
 
I forbindelse med den tidligere sag (18/00081) anføres det: 
I svar på partshøring af d. 19. februar 2018 oplyser Maria Ørskov Akselvoll og 
Knut Akselvoll, at der ved overtagelse af Skovskellet 26 i 2012 allerede var 
etableret adkomst fra ejendommen til stranden, dog i en mere primitiv udførelse 
end den nuværende. Ansøgerne er af den forståelse, at denne adkomstvej havde 
eksisteret i mange år. 
 
I forbindelse med denne ansøgning anfører ansøger, at der har ligget en trappe 
nede i det spor/nedgang, der ses på ovenstående luftfotos. Ansøger anfører, at 
nedgangen og trappen har været så bevokset, at det ikke er muligt at se trappen på 
luftfotoene.   
 

http://www.kyst.dk/
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Der søges om en genopførsel således: 
Øverst etableres det støttrinn av trykkimpregnert tre med bredde på ca. 75 cm. 
Trinnene vil være jord/grus/sten (dvs. samme som den omkringliggende 
vegetasjon). Over tid vil trinnene bli dekket av vegetasjon og gå i ett med den 
omkringliggende vegetasjon. Det etableres ikke rekkverk. 
 
På tilsvarende måte som (øverst), etableres det støttrinn med trinn i 
jord/grus/sten (nederst). Dog etableres støttrinnene av sten, heller enn 
trykkimpregnerte tre da dette både praktisk og estetisk er en bedre løsning på 
denne delen av adkomstveien. Trinnenes bredde er ca. 90 cm. 
Når vegetasjon er gjenetablert vil trinnene nærmest ikke være synlig. 
 

  
Medsendt eksempel på hvorledes støttetrinnene på den øverste del af trappen 
etableres med træ. Stenene i siden medtages ikke.  
 

 
Medsendt eksempel på hvorledes støttetrinnene på den nederste del af trappen 
etableres med sten 

http://www.kyst.dk/
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Støttetrinnene lægges således, at selve trinnet fastholdes på stedet - men selve 
trinnet vil være jord/grus/sten (dvs. samme som den omkringliggende 
vegetasjon). 
 
Der etableres ikke rækværk i forbindelse med trappen.  
 
Trappen er delvist beliggende i Natura 2000-område nr. 154, Sejerø Bugt, Saltbæk 
Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. 
december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

 

 
 
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 

http://www.kyst.dk/
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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. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Kystdirektoratet kan på baggrund af de gennemgåede luftfotos, og ansøgers 
udsagn, ikke afvise, at der har været en strandtrappe i den nedgang, der kan ses på 
luftfotoene.  
Der kan derfor gives dispensation til genopbygning af strandtrappen, hvis den ikke 
er mere omfangsrig eller landskabeligt fremtrædende end den tidligere trappe.  
 
Det er kystdirektoratets vurdering, at den søgte trappe ikke er mere omfangsrig 
eller landskabeligt fremtrædende end den tidligere trappe.  
 
På baggrund sagens oplysninger, vurderes det, at der er tale om et særligt tilfælde, 
hvor der kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen.  
 
Kystdirektoratet finder efter en konkret vurdering, at der i forhold til 
strandbeskyttelseslinjen ikke er afgørende landskabelige indvendinger mod 
etablering af den søgte strandtrappe.  
 
Det er indgået i Kystdirektoratets vurdering, at en dispensation ikke vil få utilsigtet 
præcedensvirkning i strid med bestemmelsens formål.  
  
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. 

http://www.kyst.dk/
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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. 

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 

 
Kaj Merrild Hareskov 
+45 91 35 74 44 
kaj@kyst.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/
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Afgørelsen er sendt til:  
 Odsherred Kommune, kommune@odsherred.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, odsherred@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt; fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, Odsherred, odsherred@dof.dk 
 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 

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