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Naturstyrelsen Storstrøm  

Hannenovvej 22 

4800 Nykøbing F 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/02639-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

09-10-2020 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af 4 shelters, 4 

bålsteder, 4 bordbænke-sæt, bålhytte og muldtoilet på matr.1a, 

Avnøgård Hgd., Køng, Flyvervej 40, Nokkeskoven på Avnø, 4750 

Lundby, Vordingborg Kommune 

 

 

Ansøgning 

I har ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af 4 

shelters, 4 bålsteder, 4 bordbænke-sæt, bålhytte og muldtoilet på matr.1a, 

Avnøgård Hgd., Køng, Flyvervej 40, Nokkeskoven på Avnø, 4750 Lundby, 

Vordingborg Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til shelters, bålsteder, bålhytte og muldtoilet som ansøgt. 

 

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. 

 

Redegørelse for sagen 

Halvøen Avnø ejes af Naturstyrelsen, der overtog arealet i 2002 efter flyvestatio-

nen blev nedlagt omkring 1993. Området er naturgenoprettetog halvøen består i 

dag af strandenge og overdrev, og den tidligere hangar fungerer som naturcenter. 

 

I Nokkeskoven findes i dag 2 shelters, bålpladser og muldtoilet, der kan benyttes 

efter ”først til mølle”-princippet af bl.a. kajaksejlere. 

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

http://www.kyst.dk/
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Naturstyrelsen Storstrøm ønsker i samarbejde med Avnø Naturcenter at etablere 

en bålhytte, fire shelters, borde og bålsteder samt muldtoilet i det sydvestlige 

hjørne af Nokkeskoven på Avnø. Formålet er at skabe bedre overnatningsmulig-

heder for et stigende antal besøgende i området samt bedre undervisningsmulig-

heder for Naturskolen tilknyttet Avnø Naturcenter. 

 

Anlægget placeres ca. 35 m fra stranden og er placeret fra kanten og ind i en 

granbevoksning med en større bevoksning af birketræer mellem pladsen og kysten, 

hvorved det ligger visuelt skærmet fra det åbne land og stranden. 

 

I ansøgningen anføres: 

Med det stigende antal besøgende og efterspørgslen fra skoler, der ønsker at 

sætte natur og friluftsliv på skemaet, samt give eleverne en god naturoplevelse 

med overnatning i det fri, finder Naturstyrelsen det oplagt at tilbyde borgerne 

flere friluftsfaciliteter på Avnø. 

 

Etableringen af en overnatningsplads vil medføre at Naturskolen, vil have 

mulighed for at afholde undervisningsforløb, med overnatning i det fri, for hele 

skoleklasser. Da de allerede etablerede shelters i Nokkeskoven ikke er book-bare 

og tiltænkt kajak-turister, skal den ny overnatningsplads gøres book-bar. Det vil 

medvirke at, det vil være muligt for større private grupper eller flere mindre 

grupper at benytte pladsen og være sikker på der er plads når de ankommer, 

hvilket betyder meget for de naturuvante. 

 

- Bålhyttens konstruktion vil blive udført i træ. Taget vil blive beklædt med 

sort tagpap. Stolperne og remmen vil blive sortmalet (Bilag 1) 

- Shelterne vil blive konstrueret i træ. Taget vil blive beklædt med sort 

tagpap. Facaderne vil blive malet sort. (Bilag 2) 

- Bålsted med gril er udført sortmalet jern. Bassen er cylindrisk, hvor i bålet 

laves. På en stolpe med håndsvin i toppen betjenes grillristen. (Bilag 3) 

- Stort bålsted bliver etableret med natursten og omkring placeres sidestammer 

 -Muldtoilet er konstrueret i træ og har en grundplan på 1,2 x 1,2 meter 

og en højde på 2,35 meter Taget er beklædt med sort tagpap og 

med en hældning på 10 grader. Toilettet fungerer ved at det placeres oven 

på et gravet hul i jorden, ca. 1*1*1,5 meter, og når dette hul er fyldt, flytter 

man toilettet til en anden placering. Her graves et nyt hul, og den 

opgravede jord anvendes til at dække det forrige hul. Toilettet vil blive 

flyttet rundt i umiddelbar nærhed af placeringen på kortet. 

 

 

 
Sheltermodellen 

http://www.kyst.dk/
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Bålhytte 

 

 
 

 

http://www.kyst.dk/
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Ejendommen blev endelig fredet af Naturklagenævnet i 2002 og er heruover 

beliggende i/op til Natura 2000-område nr. 169- Havet og kysten mellem 

Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde (habitatområde nr. 148, fuglebeskyttelses-

område nr. 81), 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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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. 

 

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. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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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. Mindre foranstaltninger er f.eks. toiletbygninger, informationstavler og 

skilte samt andre beskedne opholdsfaciliteter. Der forudsættes, at anlægget 

placeres og udføres under hensyntagen til den omgivende natur. 

 

Det er vurderingen at etablering af en relativt stor lejerplads med bålhytte og 4 

sheltere samt muldtoilet ikke kan karakteriseres som en ”mindre foranstaltning”, 

hvorfor det ansøgte ikke er omfattet af den lempeligere praksis for foranstalt-

ninger til støtte for friluftslivet, men kræver en særlig begrundelse for 

dispensation. 

 

Det er dog Kystdirektoratets vurdering, at der foreligger en særlig begrundelse for 

dispensation, idet anlægget – der kræver booking - skal understøtte aktiviteterne i 

naturcentret/-skolen ved Avnø og muliggøre undervisningsforløb for bl.a. skole-

klasser, hvilket stiller krav om anlæg af en vis størrelse. Hertil kommer, at anlæg-

get efter direktoratets vurdering er placeret under hensyntagen til den omgivende 

natur, samt at synligheden vil være ganske begrænset. 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund dispensation 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. 

 

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 

http://www.kyst.dk/
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 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. 

 

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Jan Kofod 

Winther på jkw@kyst.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Afdelingschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
mailto:jkw@kyst.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  

 Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, 
sydsjaelland@fredningsnaevn.dk  

 

tekpost@vordingborg.dk; dn@dn.dk; vordingborg@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

storstroem@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; vordingborg@dof.dk; 

oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 

sydsjaelland@fredningsnaevn.dk; jadis@nst.dk; 
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