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Skovdyrkerforeningen Øst  
Fulbyvej 15 
4180 Sorø 
ATT: Rasmus Larsen 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/02947-18 
Ref. Christina Hattesen-
Hangård 
09-06-2020 
 

Afgørelse  - Afslag på ansøgning om dispensation til bordbænkesæt og 
muldtoilet inden for strandbeskyttelseslinjen ved Tøvelde ifm. projekt 
Naturbaser ved Stege Nor på ejendommen matr. nr. 27 Tøvelde, Stege 
Jorder, i Vordingborg Kommune 
 
Ansøgning 
Stege og Omegns Lokalråd har i samarbejde med Vordingborg Kommune udviklet 
projektet Naturbaser ved Stege Nor. Projektets overordnede formål er at styrke 
borgernes og turisternes muligheder for friluftsaktiviteter, naturoplevelser og 
outdoor-udfoldelser, samt at styrke Stege og omegn som bosætnings-område og 
turistmål. 
Der er opnået støtte fra Nordea fondens Kystpulje, Vordingborg Kommune og 
Fanefjord Sparekasses Fond, samt en tiårig driftgaranti fra Vordingborg 
Kommune.  
 
Projektet Naturbaser ved Stege Nor indeholder forskellige aktiviteter såsom 
etablering af shelterpladser, bordbænkesæt, skilte og bade/bådebroer. 
Det er ønsket, at en del af disse aktiviteter placeres inden for 
strandbeskyttelseslinjen. Hvad angår bade/bådebroen er det kommunen der 
behandler denne del.  
Stege og Omegns Lokalråd har den 10. oktober 2019 indsendt en samlet ansøgning 
for alle 6 lokaliteter til Kystdirektoratet. To af lokaliteterne er dog placeret uden 
for strandbeskyttelseslinjen.  
Kystdirektoratet har behandlet ansøgningen som et samlet projekt, men med en 
selvstændig afgørelse for hver Naturbase. For lokaliteten ved Tøvelde er det ønsket 
at etablere en Naturbase med bordbænkesæt og muldtoilet. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en Naturbase uden 
overnatningsmulighed som ansøgt samt udlægning af jord på skråningen ud mod 
vandet. 
 
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
 

http://www.kyst.dk/
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Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 
”Klagevejledning”. 
 
Redegørelse for sagen 
Der er ansøgt om etablering af en opholdsplads på matr. nr. 27 Tøvelde, Stege 
Jorder. (se fig. 1). 
 
 

 
Fig. 1. Ortofoto 2018. Den røde prik markerer området, hvor Naturbasen ønskes placeres. 
Det orange skraverede område markerer det strandbeskyttede areal. De umatrikulerede 
arealer ud til kysten samt stranden er dog også omfattet af bestemmelserne om 
strandbeskyttelse. De sorte streger markerer vejledende matrikelskel.   
 
Den ansøgte Naturbase skal bestå af følgende (se fig. 2 og 3): 

- 2 bordbænkesæt 
- 1 muldtoilet (se bilag 1) 

 
Shelterne ønskes bygget i stammer af rødgran, der grånes med tiden. Derudover 
ønskes shelterne etableret 48 cm over jorden, således at de opfylder Dansk 
Handicap Forbunds ønsker. 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 2. Detailkort over placeringen af de ansøgte faciliteter – bordbænkesæt og muldtoilet. 
 

 
Fig. 3. Visualisering af den ønskede Naturbase ved Tøvelde fra ansøgningsmaterialet.   

http://www.kyst.dk/
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I forbindelse med sagsbehandlingen oplyser ansøger, at kriterierne for de 
udpegede lokaliteter har været   
tilgængelighed fra både land- og vandsiden, at lokaliteterne vil kunne bære det 
øgede pres, der vil komme, således at der både vil være plads til de besøgende, og 
at naturen vil være så robust, at den vil kunne tåle det øgede pres.  
 
Det blev endvidere oplyst, at det ikke skal være muligt at booke Naturbaserne, og 
at de skal være gratis at benytte. Da Naturbaserne ikke kan bookes, er det ønsket, 
at Naturbaserne skal ligge tætte så brugerne har mulighed for at gå videre, hvis en 
er optaget. 
 
Ifølge ansøgningen vil den ansøgte Naturbase være åben for offentligheden og 
målrettet mange forskellige typer af brugere såsom kajakroere, cykellister og 
vandrere.  
 
Placeringen skyldes indgåelse af aftale med lodsejer vedr. placering i tilknytning til 
Stege Nor. På denne lokalitet er der indgået aftale med Vordingborg Kommune. 
 
Den 3. december 2019 varslede Kystdirektoratet afslag til det ansøgte. På denne 
baggrund ønskede ansøger, at der blev foretaget en besigtigelse af de fire 
lokaliteter, hvor der ønskes etableret Naturbaser inden for 
strandbeskyttelseslinjen.  
 
Den 14. januar 2020 besigtigede Kystdirektoratet arealet, hvor den ansøgte 
Naturbasse ønskes opført.  
I forbindelse med besigtigelsen blev det oplyst, at området bestod af opfyld af 
dumpet murbrokker og lignende. 
 
Derudover blev det oplyst, at området bliver brugt meget af det lokale bylaug. Før i 
tiden havde der været en offentlig pumpe, hvor borgerne hentede drikkevand. I 
dag står der en rygeovn, og området bliver særligt om sommeren benyttet af de 
lokale. Stedet bliver anvendt som udsejling til noret. 
 
Det blev yderligere oplyst, at det lokale bylaug ønsker at udlægge et lag jord på 
skråningen ud mod vandet for at skjule de udlagte murbrokker. Ansøger oplyste, at 
denne del af ansøgningen ikke er afgørende for dem ift. etableringen af en 
Naturbase. Området, hvor det er ønsket at udlægge jord, ses på fig.4. 
 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 4. Kort der viser området, hvor det er ønsket at udlægge jord. 
 
Dertil blev det oplyst, at ansøger var indstillet på at tilpasse projektet, men 
kommune og ansøger gerne så et muldtoilet på denne lokalitet, da man have 
tiltænkt denne Naturbase som et stop ifm. Camønoen, Kommune oplyste at der 
mangler toiletmuligheder langs Camønoen og dette betyder mange klager fra 
borger og vandre.   
 
På besigtigelsen konstaterede Kystdirektoratet, at den ønskede Naturbase er 
beliggende uden tilknytning til eksisterende anlæg i et området, der fremstår 
forholdsvis ubenyttet og naturligt med undtagelse af den mindre trampesti, som 
går rundt langs vandkanten på den mindre fremskudte kyst. Det vil kræve en 
henvisning før andre brugere end de lokale vil opdage stedet. Billeder fra 
besigtigelsen ses på fig. 5 til 10. 
 

 
Fig. 5. Billede fra besigtigelsen, der viser stien ned til den ønskede lokalitet. Billedet er taget 
fra nordøst mod sydvest. 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 6. Billede fra besigtigelsen, der viser stien fra lokaliteten og op til vejen. Billedet er taget 
fra sydvest mod nordøst. 
 

 
Fig. 7. Billede fra besigtigelsen, der viser stien fra lokaliteten og op til vejen. Billedet er taget 
fra sydvest mod nordøst. 
 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 8. Billede fra besigtigelsen, der viser selve lokaliteten. Billedet er taget fra sydøst mod 
nordvest. 
 

 
Fig. 9. Billede fra besigtigelsen, der viser selve lokaliteten. Billedet er taget fra nordvest mod 
sydøst.  
 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 10. Billede fra besigtigelsen, der viser det skrånede stykke, hvor bylauget ønsker at 
udlægge jord. Billedet er taget fra øst mod vest. 
 
 
På baggrund af besigtigelsen indsendte ansøger den 27. januar 2020 et notat fra 
kommunen der drejer sig om friluftsliv og natura2000 ved Stege Nor.  
 
Af notatet fremgår følgende:  
I Miljøministeriets forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 oplyses, ”at 

gennemførelsen af planen ikke vil være i modstrid med hensynene til menneskers 
sundhed, idet den rekreative udnyttelse kan fortsætte”, og ”at området er ideelt til 

fritidsaktiviteter som kano- og kajaksejlads og fritidsfiskeri”. 
 
Vordingborg Kommunes praksis 
Vordingborg Kommune understøtter muligheder for friluftsliv i kommunen, hvor 
det er foreneligt med de øvrige hensyn, kommunen skal varetage. I forhold til 
udpegningsgrundlaget for habitatområdet, ses der ikke at være noget til hinder 
for, at meddele de nødvendige tilladelser til Naturbase(r) omkring Stege Nor. Der 
skal selvfølgelig tages det forbehold, at der for nuværende ikke er konkrete 
projekter. Afslutningsvis skal det bemærkes, at projektet inden for det fredede 
område ikke kan anbefales. 
 
Efter besigtigelsen foretog Kystdirektoratet en ny vurdering af ansøgningen og 
varslede den 21. februar 2020 endnu en gang afslag til den ansøgte placering. 
 

http://www.kyst.dk/
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Den 13. marts 2020 forespurgte ansøger om muligheden for at afholde et møde på 
baggrund af den nye vurdering af projektet.  
 
Kystdirektoratet meldte den 23. marts 2020, at direktoratet gerne vil afholde et 
møde, men at det grundet nedlukningen af Danmark ifm, Covid-19 ikke er muligt 
at oplyse, hvornår et møde vil være muligt.  
Da det ikke er muligt at fastsætte en dato, valgte ansøger den 21. april 2020 at 
indsende en revideret ansøgning, da de gerne vil videre med projektet. 
I den revideret ansøgning oplyses det, at det er ønsket at fastholde den oprindelig 
ansøgning, men at de dog er indstillet på at foretage mindre ændringer, hvis dette 
betyder, at der kan opnås dispensation. 
 
Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor 
(habitatområde nr. 179 Stege Nor) og ca. 2,8 km fra Natura 2000-område 168 
Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (habitatområde nr. 147, 
fuglebeskyttelsesområde nr. 89 og ramsarområde nr. 22), jf. bekendtgørelse nr. 
1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter. 
 

 
 

 

http://www.kyst.dk/
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Den ønskede placering af Naturbasen er beliggende op til kortlagt habitatnatur, 
naturtype: strandeng (1330). Ifølge ansøgningsmaterialet ønskes ingen faciliteter 
etableret inden for habitatnaturen.  
 

 
Fig. 12. Luftfoto af området, hvor Naturbasen ønskes placeret. Den gule skravering angiver 
habitatnaturtypen strandeng (1330). De sorte streger markerer vejledende matrikelskel. 
 
Gældende for ejendommen: 

- Området er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab. 
- Den ønskede placering af Naturbasen er beliggende op til et område der er 

registeret som beskyttet natur, strandeng, omfattet af 
naturbeskyttelsesloven § 3. 
 

  

http://www.kyst.dk/
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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.  
 
Bordbænkesæt og muldtoilet 
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. Der vil således som hidtil kunne tillades opstilling af toiletbygninger, 
informationstavler og skilte samt andre, til opfyldelse af friluftsfunktionen 
nødvendige, beskedne opholdsfaciliteter. Der forudsættes, at anlægget placeres og 
udføres under hensyntagen til den omgivende natur. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at den ansøgte Naturbase uanset antal 
bordebænkesæt og med eller uden muldtoilet, ikke udføres under hensynstagen til 
den omgivende natur. I vurderingen er der lagt vægt på, at Naturbasen ønskes 

http://www.kyst.dk/
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etableret uden tilknytning til eksisterende faciliteter. Derved vurderer 
Kystdirektoratet, at den ønskede Naturbase ikke falder ind under ovennævnte 
praksis. 
 
Kystdirektoratet finder, uanset om der er tale om en enkelt bænk eller projektet i 
sin oprindelige form, ikke at der er tale om et særligt tilfælde, som kan begrunde 
en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af den ansøgte 
Naturbase, idet der vil blive åbent op for et nyt område, som i dag fremstår om et 
grønt område uden de store aktiviteter.  
 
Kystdirektoratet har ligeledes lagt afgørende vægt på, at en dispensation kan 
medføre en betydelig og uheldig præcedenseffekt i strid med formålet med 
bestemmelserne. 
 
Kystdirektoratet meddeler på ovenstående baggrund derfor afslag til det ansøgte. 
 
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. 
 
Terrænændringer  
Kystdirektoratet finder ikke, at der er tale om et tilfælde, som kan begrunde en 
dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at udlægge jord på skråningen. 
 
Der er ikke praksis for at give dispensation til reguleringer af terrænet, som ikke 
enten er et (nødvendigt) led i byggearbejder eller tjener et naturforbedrende 
formål som led i en helhedsplan. I denne sag er der tale om at ligge jord på 
skråningen for at skjule de udlagte murebrokker. 
 
Kystdirektoratet finder ikke at ønsket om at skjule de tidligere udlagte 
murbrokker, kan begrunde den ønskede terrænændring.   
 
Efter en samlet vurdering og på ovenstående grundlag meddeler Kystdirektoratet 
afslag på ansøgning om udlægning af jord på skråningen. 
 
Kystdirektoratet har desuden vurderet i forbindelse med de ønskede 
terrænændringer, at det ikke kan afvises at udlægning af et lag jord henover 
skråningen, vil kunne gøre skade på en del af Natura 2000-området. Dette skyldes, 
at terrænændringen foretages i den registrerede habitatnaturtype strandeng 
(1330) som ses på fig. 12. Udlægning af et lag jord i strandengen vil formodentlig 
forårsage et mindre areal af denne udpegede habitatnaturtype. 
 
  

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 
 

 
Christina Hattesen-Hangård 
+45 20 93 17 86 
cvj@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:  
 Vordingborg Kommune, tekpost@vordingborg.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Vordingborg, vordingborg@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Storstrøm storstroem@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, Vordingborg, vordingborg@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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Bilag 1  
Skitse med mål af det ønskede muldtoilet 
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