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Sønderborg Kommune  
Rådhustorvet 10 
6400 Sønderborg 
 
Att.: Hanne Lundgren Nielsen 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/01546-4 
Ref. Johanne Raakjær Nielsen 
09-06-2020 
 

Dispensation til midlertidige kunstprojekter inden for 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 84f Augustenborg, 
Palævej 12, 6440 Augustenborg, i Sønderborg Kommune. 
 
Ansøgning 
Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2020 sendt en ansøgning om dispensation til 
at opstille de tre midlertidige kunstprojekter ”Trækfugle” (fra august-oktober 
2020), ”Refleksioner” (juni-september 2021) og ”Keramiske krukker” (april-
oktober 2021) inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 84f 
Augustenborg, Palævej 12, 6440 Augustenborg. 
 
Kystdirektoratet har tidligere være i dialog med Sønderborg Kommune omkring 
skulpturer i parken ved Augustenborg Slot. Kystdirektoratet har i denne dialog 
orienteret om praksis angående kunstværker inden for strandbeskyttelseslinjen, og 
efter denne dialog har kommunen nu sendt denne ansøgning. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til de tre midlertidige kunstprojekter: 

 ”Trækfugle” - august-oktober 2020.  
 ”Refleksioner” - juni-september 2021. 
 ”Keramiske krukker” - april-oktober 2021. 

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. 
 
 

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

http://www.kyst.dk/
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Vilkår for dispensationen 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

 Kunstprojektet ”Trækfugle” må opstilles fra. 1. august 2020 til 31. oktober 
2020 

 Kunstprojektet ”Refleksioner” må opstilles fra 1. juni 2021 til 30. 

september 2021 
 Kunstprojektet ”Keramiske krukker” må opstilles fra 1. april 2021 til 31. 

oktober 2021. 
 At kunstværkerne bliver fjernet og området reetableret senest 2 uger efter 

endt udstillingsperiode.  
 At kunstværket udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og med 

placering som anført i vedlagt kortbilag. 
 At alle tilførte materialer vil blive fjernet, hvis et kunstværk bliver 

beskadiget. 

Redegørelse for sagen 
Sønderborg Kommune søger om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at 
opstille tre forskellige midlertidige kunstprojekter i parken ved Augustenborg Slot.  
Parken ligger i den udvidede del af strandbeskyttelseslinjen, hvor området blev 
omfattet af strandbeskyttelse d. 28. juli 2003 (fig. 1). 
 
Sønderborg Kommune har oplyst at de i 2018 har erhvervet Augustiana, 
beliggende tæt på Augustenborg Slot. Anlægget udgøres af fire bygninger (de fire 
bygninger nordvest på matr. nr. 84f Augustenborg – fig. 1), samt en tilhørende 
park, og som ifølge kommunen igennem de seneste år har fungeret som 
kunstcenter drevet af en privat gallerist. Kommunens vision er at opgradere 
Augustiana til en skarpt profileret kunstpark og kunsthal, der præsenterer kunst af 
international klasse. Kommunen ønsker at stedet på sigt skal tiltrække besøgende 
fra både ind- og udland, hvor Augustiana Kunstpark & Kunsthal fremover skal 
være en selvfølgelig attraktion at opsøge, når man besøger Sønderborg og omegn.  
De ønsker bl.a. at kunsten skal være stedsspecifik. Dvs. den skal på forskellig vis 
forholde sig til stedets historie, bygningerne og den omgivende natur. Det lokale 
afsæt i Augustenborg og stedets historie er bærende. 
 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 1. Luftfoto af område ved Augustenborg Slotshave. Orange skravering 
angiver strandbeskyttelseslinjen. De røde steger markerer matrikelskel.  
 
Kommunen ønsker at opstille følgende midlertidige kunstprojekter i parken: 

 ”Trækfugle” – Ønskes udstillet fra august-oktober 2020 (blå krydser på 
fig. 2).  

 ”Refleksioner” – Ønskes udstillet fra juni-september 2021 (grønne 
trekanter på fig. 2). 

 ”Keramiske krukker” – Ønskes udstillet april-oktober 2021 (røde cirkler 
på fig. 2), 

 
Fig. 2. Luftfoto af parken, hvor placeringen af kunstprojekterne er angivet. Blå 
krydser angiver kunstprojekt ”Trækfugle. Grønne trekanter angiver kunstprojekt 

”Refleksioner”. Røde cirkler angiver ”Keramiske krukker”. 

http://www.kyst.dk/
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Trækfugle (fig. 3):   
Kommunen ønsker at skulpturerne udføres i 3D print og coates/males – de vil 
fremtræde i en lys grålig farve – altså ikke så hvide som på billedet. Fuglene har 
identisk form, men står i forskellige positurer. Det ønskes at fuglene står direkte på 
græsset uden podier. De forankres med et spyd i jorden, så de ikke vælter, men 
således at de er relativt nemme at flytte. 
 

  
Fig. 3. Billedeksempel på kunstprojektet ”Trækfugle”. 
 
Refleksioner (fig. 4): 
Kommunen oplyser at dette projekt indebærer 10-15 buede akrylplader (70 x 120 
cm - buet på den lange led) forsynet med spejlfolie. Folien spejler på begge sider. 
Monteret på træstolper. Man vil således blive spejlet i folien når man kigger ud på 
landskabet og landskabet vil spejle sig i folien når man kigger på personen udefra. 
Kommunen oplyser at når man kigger ud på landskabet gennem pladerne bliver 
man således samtidig en del af det idet man jo spejles i spejlfladerne. Omvendt 
bliver landskabet en del af dem der kigger ud gennem pladerne når man ser dem 
udefra. Ideen er at vise at landskabet præger os ligesom vi præger landskabet. Med 
andre ord er grænselandet en del af os og vi er en del af grænselandet. 
Det at pladerne er buede gør at ens spejlbillede på indersiden forstørres, 
mens der på ydersiden spejles et panoramabillede. 
Pladerne med spejlfolie monteres på træstolper eller lignende i forskellig 
højde og i forskellig retning således at både børn og voksne kan kigge ud på 
forskellige dele af landskabet. 
 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 4. Billedeksempel på kunstprojektet ”Refleksioner”. 
 
Keramiske krukker (fig. 5): 
Kommunen ønsker at opsætte 3 keramiske skulpturer, inkl. stativ ca. 180 i højden. 
Skulpturerne er skabt til at kunne stå udendørs, men skal monteres forsvarligt. De 
laves efter samme princip, som skulpturerne på billeder til venstre på fig. 5. 
Billederne til højre visualiserer, hvordan de vil komme til at se ud.  
Skulpturerne skal stå på stativer i varierende højde, så man kan interagere med 
dem. 
  

   
Fig. 5. Billedeksempel på kunstprojektet ”Keramiske krukker”. 
 
Gældende for området: 
1-2 af kunstværkerne ”Keramiske krukker” er placeret i et område, der er 
registreret som fredskov. Der er på matriklen registreret et fredet fortidsminde og 
to fredede bygninger. Hele området er omfattet af skovbyggelinje og lokalplan 2.1-
6 Augustenborg Slot. 
 
Ejendommen er beliggende op til Natura 2000-område nr. 105 Augustenborg skov 
(habitatområde nr. 200) og 12 km fra Natura 2000-område nr. 197 Flensborg 
Fjord og Nybøl Nor (habitatområde nr. 173 og fuglebeskyttelsesområde nr. 64), jf. 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

http://www.kyst.dk/
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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 habitatområde 173 tilføjes Bugter og vige 
(1160). 

 
 
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. 

http://www.kyst.dk/
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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. 
 
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. Det er Kystdirektoratets vurdering, selvom projektet ikke hører under 
mindre foranstaltninger, at det ansøgte projekt, i tråd med ovenstående, vil være 
medvirkende til at øge bevidstheden om samt fremme turismen i Sønderborg 
Kommune. Det forudsættes, at anlægget placeres og udføres under hensyntagen til 
den omgivende natur. 
 
Kystdirektoratet lægger særligt til grund for dispensationen, at der er tale om 
midlertidige kunstprojekter på 4-7 måneder, hvor værkerne i sin helhed vil blive 
fjernet straks efter udstillingsperiodens afslutning og arealet vil blive reetableret. 
 
Kystdirektoratet finder at der er tale om et helt særligt tilfælde på baggrund af 
ovenstående, samt at kunstprojekterne placeres i den gamle slotspark, som er et 
lovlig eksisterende parkanlæg, der i forvejen er menneskeligt påvirket. 
 
Kystdirektoratet har i afgørelsen lagt vægt på at de ansøgte kunstprojekter bliver 
frit tilgængelig for områdets besøgende, samt at kunstprojekterne er en del af et 
større projekt i forbindelse med kommunens etablering af Augustiana lige uden for 
strandbeskyttelseslinjen, hvor de ønsker stedspecifik kunst med afsæt i 
Augustenborg og stedets historie. 
 
Ligeledes lægger Kystdirektoratet vægt på, at der er tale om kunstværker af et 
mere beskedent omfang, der efter Kystdirektoratets vurdering ikke vil have en 
væsentlig påvirkning af kystlandskabet, når der også her lægges vægt på deres 
midlertidige karakter. 
 
Det bemærkes at Kystdirektoratet med denne afgørelse ikke tilkendegiver, at der 
kan forventes forlængelse af perioden hvor de ansøgte skulpturer kan være 
opstillet eller ny dispensation til lignende kunstprojekter. 
Kystdirektoratet bemærker derfor at der fremover skal ansøges om dispensation 
forud for opsætning af kunstværker inden for strandbeskyttelseslinjen. Det vil i 
hvert tilfælde være en konkret vurdering af hvad området i parken kan bære af 
kunstprojekter. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områderne væsentligt. 
Ved vurderingen har vi særligt lagt vægt på projektets midlertidige karakter i en i 

http://www.kyst.dk/
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forvejen velbesøgt slotspark. Det ansøgte vil således 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. 
 
På baggrund af ovenstående meddeler Kystdirektoratet 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 
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 
 
 

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

 Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg, soenderborg@dn.dk 
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Sønderjylland Øst, soenderjylland@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Sønderborg, soenderborg@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk   
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
 Miljøstyrelsen, ojl@mst.dk; 
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