
Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 
 
 
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på 
søterritoriet.  
 
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail 
kdi@kyst.dk. 
 
 
Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.  
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● Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor 
anlægget opføres 

 

 

 Navn Læsø 
Kommune 

Sagsbehandler: Leif 
Ladefoged 

 

   
     
 Adresse Doktorvejen 2   
   
     
 Lokalt stednavn  Postnr. 9940  By  

 Bouet  Byrum, Læsø   
     
 Telefon nr. 29250919 Mobil nr. E-mail   
   ll@laesoe.dk  
     

 

 
 
     

 B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller 
lignende) 

 

 Navn Karen Vestergaard 
Andersen 

  

   
     
 Adresse Østbanegade 103   
   
     



 Lokalt stednavn Postnr.  By   
  2100 København Ø  
     

 Telefon nr. 22932906 Mobil nr. E-mail 
karen.v.andersen@gmail.com 

 

     
     

 
 

     
 C. Offentliggørelse af oplysninger    

 
Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på 
Kystdirektoratets  
hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller 
andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. 

 

     

 Dato 1.07.2020 
Underskrif
t 

 
    
     

 
 

     
 D. Anlæggets placering    
 Adresse Østerbyvejen 38   

   
     
 Postnr.  By  Kommune  
 9940 Læsø Læsø  
     

 Matrikel nr. og 
ejerlavsbetegnelse 

192e   

   
     

 

 
 

   
 

 E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I  
 Vedlagt bilag 2.  

 

På Læsø ønskes et kunstværk af Ursula Nistrup opsat i vandkanten ud for matr. nr. 192e Byrum By, Læsø.  
Kunstværket, Probes of the Forgotten Tone, består af 3 pæle-skulpturer (vindpiber), som i samspil med vinden og bølgerne afgiver en tone. 
Tonen varierer afhængig af vindstyrken og vil ved middelvinde bevæge sig i området mellem 100 Hz-300Hz, svarende til almindelig 
menneskelig tale. Ved stærkere vinde vil vind og bølger overdøve tonerne fra vindpiberne. 
De tre træpæle/ skulpturer opsættes i en stum trekant umiddelbart ud for kysten i vandkanten.  
Hver pæl er 230cm over jorden (fra sandbund og op), og ses relativt ift. vandoverfladen, men i det lave vand omkring Bouet, er det fra 180 - 
210cm.  
Vindpiberne er af materialet træ og er skabt i samarbejde med snedker og kunstner Søren Assenholt. (Se fotos i bilag 2) 
Værket er et resultat af et 2-årigt researchforløb af Nistrup, og er udtænkt specifikt til naturen omkring Bouet. Nistrups værk viser med en 
øko-bevidsthed respekt for og indsigt i naturens rolle i Læsøs Kulturhistorie.  
Der sættes lille formidlingsskilt ved P-plads på matr. nr. 192e , der råder om adfærd i natur samt omgang med kunstværk.  
Idet kunstværket placeres umiddelbart i forbindelse med et hvile- og parkeringsareal ved Boet, kan publikum opleve værket derfra, samt 
følge en sti ned til vandkanten. Publikum opfordres derfor på ingen måde til at vandre rundt i den omliggende natur men derimod til at 
holdes til det lille markerede område, der allerede nu benyttes som et udflugtsmål. Der forventes derfor ikke flere forstyrrelser eller mere 
slid på naturen, end der er i dag 
Se vurdering af anlæget - vedlagt Bilag 3 

 



 
 
 
 

   
 

 F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 Vedlagt i bilag 2.   

 

Kort beskrivelse: Værket følger sæsonerne, så de tre pæle-skulpturer køres ud og sættes op manuelt hvert forår til påske og tages ind 
hvert efterår i november, hvilket varetages af Læsø Kommune.  
Søjler sættes varsomt ned og tages op igen. Kræver to mennesker til at varetage opgaven og justere pælene/søjlerne. At sætte anlæg op 
tager  omkring en time og tilsvarende tid at nedtage igen.  

 

 
 

 G. Uddybning   
 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  

  Ja  

    
Nej x 

 

 Hvis ja skal mængden for uddybningen angives  m³   

 Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes 
behandlet: 

 

   
     

 

 
 
 H. Opfyldning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på 
søterritoriet? 

 

  Ja  

    
Nej x 

 

 Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives  m³   
 Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:  
   
     

 
 
     

 I. Nødvendige bilag  

 

Følgende bilag skal vedlægges: 

● Søkort med indtegnet anlæg 
● Matrikelkort med indtegnet anlæg 
● Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
● Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer 

mv. 
● Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
● Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere 

 

  Vedlagt Bilag 
1.og 1a.  

  

 Evt. andet relevant materiale:  
   
     

 
 
 
 



 
     

 J. Erklæring og underskrift  

 Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i 
overensstemmelse med de faktiske forhold. 

 

     
 Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift  

 01.07.2020 KAREN VESTERGAARD ANDERSEN 

 
 

 
 
 
 
 

 

     
 
 
Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
Højbovej 1 
Postboks 100 
7620 Lemvig 
 
Eller via e-mail: kdi@kyst.dk 
 
 

Vejledning til ansøgningsskema 
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet) 

 
 
Punkt A. Oplysninger om ejere 
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller ud for. Er der flere 
ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag. 
 
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende) 
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) under sagens 
behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.  
 
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger 
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om tilladelse til anlæg 
på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de oplysninger, som er angivet i skemaet. 
Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets hjemmeside. 
 
Punkt D. Anlæggets placering 
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at matrikelnumre 
samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller indhentes fra kommunen eller på 
internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk. 
 
Punkt E. Beskrivelse af anlægget 
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for anlægget, anlæggets 
udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og overvejelser over anlæggets indvirkning 
på strømningsforhold og den nærliggende kyst.  
 
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold. 



Anlæggets 

● dimensioner 
● kumulation med andre projekter  
● anvendelse af naturressourcer 
● affaldsproduktion, forurening og gener 
● risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier 

 
Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til  

● nuværende arealanvendelse 
● de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet 
● det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er fredet eller 

omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses lovgivning,tætbefolkede områder, områder 
der er af særlig betydning ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt 

 
Anlæggets potentielle påvirkninger herunder 

● påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres) 
● påvirkningernes grænseoverskridende karakter 
● påvirkningers grader og -kompleksitet 
● påvirkningens sandsynlighed 
● påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

 
Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. 
 
Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder 
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og hvornår arbejdet 
udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets påvirkning på miljøet.  
 
Punkt G. Uddybning 
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor stor en mængde 
sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske med sedimentet, f.eks. om det skal 
bruges til kystfodring, opfyldning mv. 
 
Punkt H. Opfyldning 
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen angives i kubikmeter 
materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal belyses, specielt mht. om det er forurenet 
eller uforurenet materiale, der benyttes. 
 
Punkt I. Nødvendige bilag 
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan behandles: 

● Søkort med anlægget indtegnet 
● Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. Anlæg kan f.eks. 

indtegnes med tusch på matrikelkortet.  
● Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 



● Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives f.eks. 
konstruktionernes højde, bredde, længde mv.  

● Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
● Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget strækker sig over 

mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. entreprenør- eller ingeniørfirma 
søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal ansøgningen desuden vedlægges en 
samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er indforstået med dennes repræsentation, samt at han er 
indforstået med, at anlægget opføres på hans ejendom.  

 
 
 
Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts- mæssigt at vedlægge 
den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt. 
 
 
Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 eller på email: 
kdi@kyst.dk.  
 
Kystdirektoratet 
 
 
 
 



Bilag 1 
 
Søkort med indtegnet anlæg:  
 

 
[ Hver af de tre pæle er 230cm over jorden (fra sandbund og op), og ses relativt ift. vandoverfladen, men i det lave vand omkring Bouet, er det fra 180 - 
210cm. ] 

 
 
 
 
Matrikelkort med indtegnet anlæg: 
 

 



 (indtegning af de tre træsøjler/pæle med sorte streger)  
 
Indtegning på luftfoto;  
 

 
 



 



Dispensationsansøgning	til	permanent	opsætning	af	kunstværk,	Læsø.		

Kontaktperson:	Karen	Vestergaard	Andersen	karen.v.andersen@gmail.com	
	

Kunstværk:	Probes	of	The	Forgotten	Tone	af	Ursula	Nistrup	
Probes	of	The	Forgotten	Tone	var	en	del	af	udstillingen	‘Khôra’	og	stod	i	juli	og	august	måned	2017	i	
lavvandsområdet	ved	Bouet	på	Læsø	(se	billedbilag).		
Vores	oplevelse	var	at	værket	vakte	nysgerrighed	og	interesse	både	fra	øens	beboere	og	besøgende,	
der	reagerede	på	den	umiddelbare	måde	værket	harmonisk	integrerede	sig	i	det	smukke	landskab.	
Ansøgningens	formål	er	at	sikre	at	kunstværket	Probes	of	The	Forgotten	Tone	af	den	anderkendte	
kunstner	Ursula	Nistrup	bliver	tildelt	en	permanent	plads	i	vandet	ved	Bouet	på	Læsø.	
	
Ursula	Nistrups	værk	Probes	of	The	Forgotten	Tone	tager	afsæt	i	et	omfattende	research	forløb	
foretaget	på	Læsø.	Resultatet	heraf	er	et	værk,	der	forholder	sig	til	naturens	enorme	indvirkning	på	
øens	kultur	og	folkemusik.	Nistrup	har	skabt	tre	vindpiber	til	Bouet,	som	står	i	kystlandskabet	og	
søger	efter	den	glemte	Læsø-tone	ved	hjælp	af	vinden	og	tidevandet.		
Værket	er	udført	specifikt	til	dette	landskab	på	øen,	og	kunstneren	har	udvist	stor	nidkærhed	og	
respekt	for	naturen	i	hendes	værk,	derfor	er	den	vedlagte	støtteerklæringen	fra	Læsø	Kommune	af	
afgørende	betydning	for	projektet,	da	der	her	udvises	stor	støtte	og	engagement	for	at	lade	
kunstværket	få	en	permanent	plads	i	vandet	ved	Bouet.		
Vi	anmoder	hermed	Kystdirektoratet	om	dispensation	til	permanent	opsætning	af	kunstværket.		
	
Placering:	Værket	er	placeret	i	lavvandsområdet	ved	Bouet	på	Løsøs	sydøstkyst.	På	matrikel	med	P-
plads	ejet	af	Læsø	Kommune.	Området	Bouet	er	markeret	med	17	på	billedbilag)	
	
Vedligehold	og	sæson:	Vindpiberne	er	skabt	i	samarbejde	med	formgiver	Søren	Assenholt	
(medlem	af	billedkunstudvalget	i	Statens	Kunstfond	og	tidligere	formand	for	Statens	Værksteder	for	
Kunst).	Han	vil	sørge	for	klargøring	af	værket	og	anbefaler	at	dets	tilstedeværelse	ved	Bouet	følger	
sæsonerne,	så	det	sættes	ud	hvert	forår	til	påske	og	tages	ind	hvert	efterår	i	november,	hvilket	
varetages	af	Læsø	Kommune.	Optimalt	med	start	til	dette	efterår:	Start	23.	september	2019.		
	
Skitseret	sæsonforløb:		
2019:	23.	september	–	15.	november	
2020:	april	–	november	
2021:	april	–	november		
[fortsættes]		
		
Billedmateriale:	Probes	of	The	Forgotten	Tone,	Ursula	Nistrup,	Læsø,	2017	

	
	



Dispensationsansøgning	til	permanent	opsætning	af	kunstværk,	Læsø.		

Kontaktperson:	Karen	Vestergaard	Andersen	karen.v.andersen@gmail.com	
	

	

	
	
	
	
	

	



Tlf. 9621 3000   Åbningstider: 

Telefax 9849 1406  Mandag  13.00 - 17.00 

E-mail:kommunen@laesoe.dk 
www. laesoe.dk 

 Onsdag: 10.00 - 14.00 

Finr.:  82961852 
 Øvrige dage efter aftale. 

 
 

EAN nr. 5798003696379    

 

 

LÆSØ KOMMUNE 
Doktorvejen 2, Byrum 
9940 Læsø 

www.laesoe.dk 

 
 

 
 
Den: 11. janaur 2018 
 
 
Sagsbehandler: Leif Ladefoged 
Direkte telefon: 29250919 

 
Til rette vedkommende. 
 
Læsø Kommune tilkendegiver hermed stor interesse for at Ursula Nistrups værk Probes of 
the Forgotten Tone kan etableres som en permanent udstilling / installation på Læsø. 
Værker er skabt med inspiration fra Læsø, og det var i sommeren 2017 opstillet som et ud 
af fem værker, der blev præsenteret i en samlet udstilling med navnet KHÔRA – ET PAS-
SAGEVÆRK; OM MELLEMRUM I LANDSKABET. 
Udstillingen var i 2017 faciliteret af Læsø Kunsthal, og den tiltrak stor og positiv interesse. 
 
Probes of the Forgotten Tone knytter sig til Læsø i hele sin idé og udførelse. 
Værket, der består af tre vindpiber i egetræ og stål var opstillet i en lavvandsområde på 
Læsøs sydkyst. 
Værket forekom diskret og faldt naturligt ind i det helt særlige og beskyttede landskab, 
hvori det var opstillet.  
Lyddelen forekom på en gang dragende og velkendt – varierende toner afhængig af vind-
retning og –styrke. 
Ideen med at lede efter den såkaldte ”Læsø-tone” var spændendne og fortalte ny historie. 
 
Læsø Kommune har de seneste år haft det held, at kunst og kunstformidling er blevet en 
central del af kommunens strategi i forhold til turismeudvikling, men også i forhold til ny bo-
sætning. 
Der er en meget aktiv kunstforening på Læsø, ligesom Læsø Kunstfestival og formidlingen 
af såvel Asger Jorns som Per Kirkebys tilknytning til Læsø har bidraget til denne interesse. 
I 2016 opførte den amerikanske land-art kunstner Herb Parker et værk på Læsø, og dette 
har siden været et besøgsted for mange gæster. 
 
Men der er aboslut plads til mere – og Læsø Kommune håber, det vil lykkes at få sikret en 
permanent placering af Ulla Nistrups værk på det sted, hvortil det oprindelig blev tænkt og 
skabt. 
 
Det er forudsætningen, at værket kun udstilles i sommerhalvåret, og kommunen er derfor 
indstillet på at foretage den årlige opsætning, nedtagning og sikre en forsvarlig vinterdepo-
nering. 
Læsø Kommune kan desuden tilbyde at deltage aktivt i formidlingen af værket, herunder 
sikre god publikumsadgang samt betale evt. udgifter i forbindelse med fernisering og et af-
talt antal efterfølgende formidlings- og oplevelsesarrangementer omkring værket.  
 

 
 
 

Leif Ladefoged 
Kulturkonsulent, Læsø Kommune 
 



 

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100 

9900 Frederikshavn 

 

Tel.: +45 98 45 50 00 

post@frederikshavn.dk 

www.frederikshavn.dk 

CVR-nr. 29189498 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. juni 2020 

Karen Vestergaard Andersen,  

Via mail: karen.v.andersen@gmail.com  

   

Vurdering af projekt i forhold til natura2000 og fuglebeskyttelsesområde. 

 
På Læsø ønskes et kunstværk opsat i vandkanten ud for matr. nr. 192e Byrum By, 
Byrum. Kunstværket består af 3 pæle-skulpturer (vindpiber), som i samspil med vinden 
og bølgerne afgiver en tone. Tonen varierer afhængig af vindstyrken og vil ved 
middelvinde bevæge sig i området mellem 100 Hz-300Hz, svarende til almindelig 
menneskelig tale. Ved stærkere vinde vil vind og bølger overdøve tonerne fra 
vindpiberne. 
Skulpturen sættes op til påske og tages ned omkring november.  
 
Området hvor kunstværket ønskes opsat ligger inden for Natura2000 området for 
Strandenge på Læsø og havet syd herfor. Det skal derfor vurderes om kunstværket i 
sig selv og brugen heraf vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura2000- områdets 
udpegningsgrundlag. 
 
Nedenstående tabel viser udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 9 og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 10. 

 
 

 

 

 

Sagsbehandler: 

Sisse Lindholm 

Direkte telefon.:  

98 45 63 83  

E-mail: sili@frederikshavn.dk 

  



 

 

 

 

 

 

Side2/2 
Påvirkning af habitatnaturtyper 
Idet de 3 pæle sættes ude i vandet hvor de graves ned i sandet, vil projektet ikke 
påvirke nogen af de udpegede habitatnaturtyper. Selve etableringsarbejdet vil heller 
ikke medføre påvirkninger af naturtyperne, idet kun et ganske lille og enkelt 
gravearbejde er nødvendigt ved etableringen. Vandet vil på ganske kort tid udviske alle 
spor efter gravearbejdet i sandbunden.  
 
Påvirkning af dyreliv 
Lyden vurderes at være så lav, at den kun kan høres helt tæt på kunstværket. 
Ynglende dyr og fugle i området vurderes derfor hurtigt at vænne sig til lyden, idet den 
vil følge andre lyde som vinden forårsager i naturen.  
 
Pælene vurderes ikke at udgøre en forøget risiko for jordrugende fugle i form af 
udkigsposter for rovfugle, idet der i forvejen er træer i området, hvor rovfuglene kan 
sidde.  
 
Påvirkning fra besøgende 
Idet kunstværket placeres umiddelbart i forbindelse med et hvile- og parkeringsareal 
ved Boet, kan publikum opleve værket derfra, samt følge en sti ned til vandkanten. 
Publikum opfordres derfor på ingen måde til at vandre rundt i den omliggende natur 
men derimod til at holdes til det lille markerede område, der allerede nu benyttes som 
et udflugtsmål. Der forventes derfor ikke flere forstyrrelser eller mere slid på naturen, 
end der er i dag. 
 
 
Påvirkning af bilag LV-arter 
En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, 
fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på egnen omkring det ansøgte 
projekt. På baggrund af faglig rapport nr. 635 fra DMU samt øvrigt kendskab til området 
vurderes umiddelbart, at det kunne være: Spidssnudet Frø s. 142, Markfirben s. 106, 
Strandtudse s. 156 samt div. flagermus. 
Det ansøgte projekt vurderes at have en neutral effekt på levesteder samt yngle- og 
rasteområder for de nævnte arter. Dette tilskrives, at projektet vurderes ikke at medføre 
nogen ændring i naturtilstanden af nærliggende naturarealer. Potentiel forekomst af de 
nævnte bilag IV-arter i området vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, 
småskove, vandløb og andre udyrkede arealer. Detaljeret kendskab til bilag IV-arterne i 
området haves ikke. 
 
Konklusion 
Projektet og brugen heraf vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af arter 
eller naturtyper på Natura2000-områdets udpegningsgrundlag eller eventuelle bilag IV-
arter i området.  
 
 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Sisse Lindholm  

 

Agronom   

 

Kopi til Læsø Kommune v/ Stine Pagel Hansen mail: sph@laesoe.dk 
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