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Fredensborg Kommune  
Marie Louise Wittenkamp 
Egevangen 3B 
2980 Kokkedal 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/01471-9 
Ref. Jacob Hansen Rye 
20-05-2020 
 

Afslag på ansøgning om dispensation til opsætning af kunstværk inden 
for strandbeskyttelseslinjen, matr. 13d, Sletten, Humlebæk, Gl 
Strandvej 163X, 3050 Humlebæk 
 
Ansøgning 
Du har pr. mail af 5. maj 2020 fremsendt en ansøgning om dispensation til 
opsætning af kunstværk inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 
nr. 13d, Sletten, Humlebæk, Gl Strandvej 163X, 3050 Humlebæk.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af kunstværk. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 
”Klagevejledning”. 
 
Redegørelse for sagen 
Ansøgningen er herunder stort set gengivet i sin helhed. 
I samarbejde med den anerkendte kunstner Per Arnoldi ønsker Fredensborg 
Kommune at opsætte kunstværket ”Oktober 43” til minde om de danske jøder, der 

flygtede over Øresund i oktober 1943, og i denne forbindelse den danske 
befolknings enestående indsats syd for Sletten Havn. 
 
Peder Mads Strand/Sletten Strand ligger lige syd for det nuværende Slettenhus, 
som under besættelsen hed Hotel Gylfe og var mødested for danske 
frihedskæmpere og gemmested for jøder i oktober 1943, inden de blev sejlet fra 
Sletten Havn til Sverige. Kysten syd for Sletten Havn tjente i oktober 1943 som 
udskibningssted for en stor del af de danske jøder, der af deres landsmænd blev 
reddet til Sverige. 
 
Kunstværket ”Oktober 43” består af en stor 3 x 3 meter ”svævende” flise 

(stranden/kysten) i lys grå granit og en ligeledes 2,30 meter lang båd i meget 

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

http://www.kyst.dk/
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massiv sort diabas og tager netop sit udgangspunkt i både forhindringen og 
løsningen. Monumentets vægt anslås til ca. 40 tons.  
 

 
Fra ansøgningen. Model af kunstværket, der viser flisen og båden. 
 
Båden peger mod det forjættende neutrale Sverige, men er endnu på land. Den 
åbne strandeng umiddelbart syd for Sletten havn er ikke alene historisk korrekt, 
men også billedmæssigt klart aflæselig. Herfra i Danmark og forhåbentlig dertil i 
Sverige gik flugten. 
 
Placeringen på Peder Mads Strand/Sletten Strand er derfor helt unik ift. dette 
kunstværk, og placering og kunstværk hænger unægtelig sammen. En placering 
tæt på strandlinjen er ligeledes altafgørende for kunstværket og for formidlingen 
af historien om jødernes flugt fra Sletten Havn. 
 
Det er vigtigt at fremhæve, at det er meningen med værket, at folk kan bruge det, 
røre ved det, klatre på det osv. Man kan sidde på det, hænge sine badebukser til 
tørre på det osv. På den måde kommer det ikke til at være i vejen eller ødelægge 
brugen af Peder Mads Strand/Sletten Strand. 
 
Kystdirektoratet har inden ansøgningen blev indsendt vejledt ansøger om 
administrationen af strandbeskyttelseslinjen for så vidt angår kunstværker. 
Kunstværker behandles restriktivt efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, og 
der skal således foreligge et særligt tilfælde, og der vil endvidere blive lagt vægt på 
de landskabelige hensyn og påvirkning af kystlandskabet. 
 

http://www.kyst.dk/
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Luftfoto fra ansøgningen, der viser placeringen af kunstværket. Slettenhus er 
bygningskomplekset der stikker frem øverst på fotoet. Der er godt 300 m til 
Sletten Havn mod nord. 
 
Området blev pålagt strandbeskyttelse i forbindelse med revisionen da linjen blev 
udvidet fra 100-300 m. Strandbeskyttelseslinjen trådte i kraft den 1. april 2001 for 
daværende Frederiksborg Amt. 
 
Der har ikke tidligere været sager angående strandbeskyttelseslinjen på 
ejendommen. 
 
Stedet er beliggende i byzone og omfattet af lokalplan H19 (2002) og H19-1 
(2002). 
Hvorvidt kunstværket er i overensstemmelse med lokalplanernes bestemmelser er 
ikke oplyst. 
 
Der er ikke udpeget beskyttet natur eller andre beskyttelseshensyn. Matriklen syd 
for den ansøgte er registreret som forurenet på vidensniveau 1, antageligt tjære fra 
den tidligere stejleplads. 
 
Området (matr. 13c og 13d) fremstår som et grønt område med lidt træbevoksning 
på matr. 13d. Selve placeringen er i kanten af træerne, og der står enkelte 
bord/bænkesæt og skraldespande. Ved vejen står et ishus og et offentligt toilet. I 
øvrigt fremstår landskabet mellem Gl. Strandvej og kysten helt åbent med frit 
udsyn over Øresund til Sverige. 
 

http://www.kyst.dk/
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Ejendommen er beliggende i en afstand af ca. 6 km til Natura 2000-område nr. 
131, Gurre Sø, jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse 
arter. 
 
Forholdets karakter sammenholdt med afstanden gør at Kystdirektoratet ikke har 
foretaget en nærmere vurdering af påvirkning på Natura 2000-området. 
 
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 
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.  
 
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. Mindre foranstaltninger er f.eks. toiletbygninger, informationstavler og 

http://www.kyst.dk/
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skilte samt andre beskedne opholdsfaciliteter. Der forudsættes, at anlægget 
placeres og udføres under hensyntagen til den omgivende natur. 
Kunstværker, særligt med hensigt på formidling af historiske minder, kan godt 
falde ind under denne type sager. Det er dog Kystdirektoratets vurdering, at der i 
dette tilfælde ikke er tale om en mindre foranstaltning, men om et forholdsvis stort 
værk. 
 
Praksis for opstilling af kunstværker er forholdsvis restriktiv, da de sjældent er 
strengt nødvendige på det pågældende sted, da kunstværkets budskab oftest kan 
formidles med en placering uden for strandbeskyttelseslinjen, samt da 
kunstværker ofte er forholdsvis store, og de derfor har en landskabelig påvirkning, 
som måske overstiger det acceptable. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at der er en klar historisk tilknytning mellem 
Sletten Strand, Slettenhus (Hotel Gylfe), Sletten Havn og jødernes flugt over 
Øresund, men dette gør det ikke nødvendigvis til et særligt tilfælde. 
 
Kystdirektoratet finder, at der ikke er redegjort for at mindesmærket ikke kan 
opstilles uden for strandbeskyttelseslinjen. På kysten langs Sletten er 
strandbeskyttelsen noget sporadisk, og eksempelvis er selve Slettenhus og Sletten 
Havn ikke omfattet af beskyttelsen. 

 
Strandbeskyttelseslinjens placering i området ved Sletten. Ansøgningsstedet, 
Slettenhus og Sletten havn er markeret med henholdsvis 1, 2 og 3. 
 
Kystdirektoratet finder endvidere, at kunstværket på det ansøgte sted fremstår 
markant i det forholdsvis åbne landskab, uanset at det placeres i den mindre 
gruppe af spredte træer. 
 
Der er i vurderingen lagt vægt på, at en dispensation til det ansøgte kunstværk vil 
indebære en væsentlig påvirkning af kyststrækningen, og at en dispensation vil 
kunne skabe en utilsigtet præcedensvirkning i andre lignende sager, dvs. at andre 
grundejere vil kunne få en forventning om at kunne opnå dispensation til lignende 
anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen i strid med lovens formål. 

1 
2

 
 1 
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Det er Kystdirektoratets opfattelse, at der ikke foreligger et særligt tilfælde, der kan 
begrunde en fravigelse af lovens formål, uanset at kunstværket opføres med tanke 
for stedet og dets karakter. 
 
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. 
 
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. 

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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Med venlig hilsen 

 
Jacob Hansen Rye 
   
jhr@kyst.dk 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Fredensborg Kommune, fredensborg@fredensborg.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg, fredensborg@dn.dk  
 Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland, nordsjaelland@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Fredensborg, fredensborg@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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