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Rammedispensation til afholdelse af LYST Festival 2020-2022 inden 
for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 9f og 13f Lynæs 
By, Torup, Lynæs Havnevej 8, 3390 Hundested, i Halsnæs Kommune 
 
Ansøgning 
Der er d. 16. marts 2o2o søgt om dispensation til afholdelse LYST festival på matr. 
nr. 9f og 13f Lynæs By, Torup, Lynæs Havnevej 8, 3390 Hundested. Efter dialog 
blev ansøgningen ændret til en ansøgning om rammedispensation inden for 
strandbeskyttelseslinjen til afholdelse af LYST Festival i de kommende tre år. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af LYST Festival på 2 dages varighed i perioden 
2020-2022. 
 
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. 
 
 
 Vilkår for dispensation  
Dispensationen er meddelt med følgende vilkår: 

 Der kan afholdes én LYST Festival pr. år i årene 2020, 2021 og 2022 på to 
dages varighed med opstillings- og nedpakningsdage som beskrevet for 
2020. 

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

http://www.kyst.dk/
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 Der kan opstilles midlertidige telte, scener, bespisningsfaciliteter og 
anlæg, der tjener områdets konkrete anvendelse ved arrangementet inden 
for det afgrænsede område på fig. 2. 

 Arrangementet afholdes i overensstemmelse med områdets ejere. 
 Området efterlades opryddet efter arrangementet er overstået. 
 Det opstillede hegn må ikke hindre offentlighedens mulighed for passage 

langs kysten. 
 Såfremt arrangementet i fremtiden afviger betydeligt for forholdende 

beskrevet i denne afgørelse, skal Kystdirektoratet ansøges på ny. 
 
Redegørelse for sagen 
Der er ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at afholde LYST 
Festival i 2020, 2021 og 2022 på matr. nr. 9f og 13f Lynæs By, Torup. 
Lodsejerne har givet accept til afholde festivallen på matriklerne. 
 
I 2020 ønsker ansøger at afholde festivallen fra 31. juli-1. august 2020 og ønsker at 
bygge festivallen op fra onsdag d. 29. juli 2020 og med efterfølgende nedpakning 
til og med tirsdag d. 4. august 2020. Ansøger ønsker at afholde festivallen på 
samme tidspunkt i årene 2021 og 2022 med samme udformning som beskrevet 
nedenfor. 
 
Ansøger ønsker at skabe en lokal musikfestival, hvor der er plads til både børn og 
voksne. En festival i vandkanten, med et fokus på de nære værdier og oplevelser, 
masser af god musik og børneevents udviklet i samarbejde med både lokale 
ildsjæle og foreninger.  
 
Ansøger oplyser, at de har plads til 1100 gæster pr. dag + 200 frivillige og 
optrædende (dvs. 1300 besøgene i alt). 
 
LYST Festival blev også afholdt sidste år med dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen. Ændringerne fra sidste år er at de udvider 
festivalpladsen med et større madområde (teltet hedder Mikropolis på fig. 2), 
større bartelt og en lille bar ved stranden. Derudover kan det ses på 
pladstegningen på fig. 2. hvad der ønskes opsat. Heriblandt et hegn (klassisk 
byggehegn/festivalhegn) mod nabo og ned til strand for at afgrænse 
festivalområdet. 
 
 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 1. Luftfoto over området ved Lynæs Havn som ønskes benyttet til festivallen. 
Orange skravering angiver strandbeskyttelseslinjen.  
 

 
Fig. 2. Pladstegning for festivallen. Sort streg angiver hegn og afgrænsning af 
festivalpladsen.  

http://www.kyst.dk/
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Noget af området er en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Derudover 
området omfattet af Lokalplan 52 for Lynæs Havn og den sydlige del af matr. 9f er 
registreret som den §3 beskyttede naturtype overdrev (Naturbeskyttelsesloven). 
 
Området er beliggende op til Natura 2000-område nr. 153 ’Havet og kysten 
mellem Hundested og Rørvig’ (habitatområde nr. 134 og fuglebeskyttelsesområde 
nr. 102), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter. 
 
 

 
 
Udpegningsgrundlaget for de danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder er i 
gang med at blive opdateret. I forslaget til ændringer af de ovenstående 
udpegningsgrundlag, der var i høring frem til den 15. november 2019, fremgår 
følgende ændringer: 

- Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde 102 tilføjes Hedelærke 
og Rødrygget Tornskade. 

 
Festivalpladsen ligger op til et kortlagt marin habitatnatur i form af naturtypen 
Bugter og vige (1160). 
 
På Danmarks Miljøportal er bilag IV-arten markfirben registreret ca. 500 m fra 
hvor der ønskes afholdt LYST Festival.  
 
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.  
 

http://www.kyst.dk/
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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. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Særlige arrangementer som f.eks. cirkus, teltlejr eller afholdelse af koncert eller 
sportsarrangementer er ifølge sagens natur midlertidige, men kræver på grund af 
deres størrelse og dermed deres potentielle virkninger ofte dispensation. Ved 
vurdering af sådanne arrangementer må det anvendte areal, deltagerantallet og 
den tidsmæssige udstrækning af arrangementet tages i betragtning. Endvidere 
skal det pågældende areals karakter og anvendelse i øvrigt indgå i vurderingen af, 
om der kan meddeles dispensation. 
 
Kystdirektoratet har i denne konkrete sag lagt vægt på, at der er tale om et 
kortvarigt arrangement over ca. 2 dage, og at området efterlades i opryddet stand 
efter at arrangementet er slut. Der er desuden lagt vægt på, at det pågældende 
område i forvejen benyttes til rekreative formål.  
 
Kystdirektoratet begrænser rammedispensationen til at gælde i 3 år under hensyn 
til muligheden for at tage ansøgningen op igen, og revurderer om den kan 
forlænges. 
 
På baggrund af arrangementets kortvarige karakter er det Kystdirektoratets 
vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 

http://www.kyst.dk/
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projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke 
ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i 
udpegningsgrundlaget. Dette er indgået i vurderingen, at festivallen på land ikke 
vil have en væsentlig påvirkning på den nærliggende marine habitatnatur. 
 
Der er ca. 500 m fra festivalpladsen registreret bilag IV-arten markfirben, og den 
sydligste del af det ansøgte område kunne potentielt være leve- og/eller rastested 
for markfirben, da artens normale levested bl.a. kan være på overdrev langs 
kysten. Kystdirektoratet vurderer dog at arrangementet ikke vil medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for markfirben. Dette 
skyldes arrangementets kortvarige midlertidige karakter på 2 dage i 2020, 2021 og 
2022, at området i forvejen benyttes rekreativt, samt at det er et meget beskedent 
areal, som er potentielt levested, i forhold til det store fredede naturområde tæt på 
festivalpladsen.  
 
Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for andre 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Efter en samlet vurdering og på ovenstående grundlag meddeles dispensation til 
det ansøgte. 
 
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 

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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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 
 

 
 
 
Johanne Raakjær Nielsen 
+45 20 86 07 38   
jorni@kyst.dk 
 
 
 
 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Lodsejer: Thomas Ingversen, thomasingversen@gmail.com  
 Halsnæs Kommune, mail@halsnaes.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Halsnæs, halsnaes@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland, nordsjaelland@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Halsnæs, halsnaes@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 

oestkredsen@botaniskforening.dk 
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Nationalpark Kongernes Nordsjælland, knsj@danmarksnationalparker.dk  
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