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.
Til Kystdirektoratets notater:
Dato for modtagelse:

Journal nr.:

Projekttype:

Sagsbehandler:

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres
Navn

Adresse

Lokalt stednavn

Telefon nr.

Postnr.

Mobil nr.

By

E-mail
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)
Navn
Mette Riis Schmidt
Adresse
Sydvestvej 2
Lokalt stednavn

Postnr.

By

Søndervang

4583

Sjællands Odde

Telefon nr.

Mobil nr.

E-mail

+45 21256986

mriis@popx.dk

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

Underskrift

8.september 2020

Mette Riis Schmidt

D. Anlæggets placering
Adresse
Kystnær snorkelrute øst for Odden Havn med start ved Biggas Bro, en betonpier-badebro i Havnebyen.
Postnr.

By

Kommune

4583

Sjællands Odde

Odsherred

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed
Kan evt. uddybes i bilag
Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

Ansøgning om tilladelse til at anlægge en kystnær snorkelrute på Sjællands Odde.
Formål:
Projektet ønsker at sprede viden om og fascination af havet med udgangspunkt i, at vi
passer bedst på det vi kender til og holder af.
Sjællands Odde er defineret af havet. Af 348° hav og af det druknede istidslandskab. Vi vil
derfor præsentere Geoparken under havet og udbrede kendskabet til den. Vi synes, at det
er vigtigt, nå r man vokser op på Sjællands Odde at få et naturligt kendskab til det der
omgiver os. Ruten vil blive brugt i svømmeundervisningen på vores lokale folkeskole samt
de andre 3 afdelinger i Danmarks første Geoparkskole ONE, Odden-Nykøbing-Egebjerg
Skole.
Beskrivelse af projektet:
En natursti under vandet er en snorkelrute på lavt vand bestå ende af et nedsænket
flydereb og poster fastsat til en betonflise. Stien er 400 meter lang formet i et 8-tal og
fungerer som en lang og en kort rute. I alt strækker den sig ca. 200 meter langs med
stranden og tilbage igen og fylder ca. 20 meter i bredden.
Posterne er bygget af en 25 kg tung betonflise med en 10 mm akrylplade med print på ,
fastsat med rustfrie stå lhå ndtag. Posterne bliver fragtet ud i bå d og sænket ned i løbet af
kort tid. Ruten vil blive taget op om vinteren og vil være å ben fra medio april til medio
oktober. Den vil gennemgå s af frivillige (os) jævnligt og specielt efter hå rdt vejr.
Stien vil blive brugt i undervisningen af elever fra Odsherreds Geoparkskoles fire
matrikler. Som del i svømmeundervisning og også som del af undervisningen i naturfag.
Ved siden af dette er stien offentligt tilgængelig fra badebroen i Havnebyen. Fastboende,
sommerhusgæster og lystsejlere inviteres ned under vandet.
Vi på tænker at bruge stien i forskellige events i løbet af sommermå nederne for at lokke så
mange som muligt ud i havet.
Lokalitet:
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Stien er placeret med start ved Biggas Bro, en betonpier-badebro i Havnebyen, hvor der er
let adgang til vandet.
Stien ligger ca. midt på Sjællands Oddes nordkyst og er ikke særligt strømudsat.
Det er gode adgangsforhold til stien med stige ned i vandet fra badebroen og mulighed for
skiltning oven på badebroen.
Der er i forvejen en del aktivitet i områ det og derfor gode parkeringsmuligheder og
mulighed for ophold på land nær stien.
Som følge af den ønskede placering lige uden for Odden Havneareal er der i forvejen
megen aktivitet i hele havnen om sommeren, og vi forventer ikke at lokke mange nye til
eller skubbe andre væk gennem etablering af stien, men at lokke mange af dem som er der,
til en tur under overfladen. Som nævnt vil stien i skoleåret blive brugt af de fire folkeskoleafdelinger som udgør Odsherreds Geoparkskole.
Stiens placering er udvalgt i dialog med havnefoged Klaus Høholt, Odden Havn. Den ligger
ikke i nærheden af nogen etablerede anlæg, hvor den kan blive til gene. Den ligger tæt på
indsejling til havnen, men vil ikke genere trafikken ind og ud af denne.
Vi har talt med og har fuld opbakning til etablering af stien af de boende på land overfor
stien.
Oplysninger til brug for VVM-screening:
Alle relevante oplysninger for projektet er givet i det foregå ende.
Formå let med at etablere en ”Natursti Under Vandet” på Sjællands Odde er en del af et
større arbejde udført af frivillige. Vi vil informere og begejstre alle os som færdes her,
fastboende, sommergæster og turister, om den fantastiske natur omkring os, men frem for
alt informere og begejstre dem som vokser op her som børn og unge. De forskellige
afdelinger af folkeskolerne i lokalområ det er lige blevet Danmarks første Geoparkskole, og
projektet er støttet af Odsherreds Kommune gennem Lokaldemokratiudvalget i samarbejde med Geoparken.
Vi forventer ikke at gøre nogen skade på flora og fauna, men at oplyse om det. Vi er af den
overbevisning, at man passer bedst på det man kender til og holder af.
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Kystdirektoratet
Højbovej 1
7620 Lemvig
kdi@kyst.dk

Sjællands Odde den 16. juni 2020

Vedrørende: Ansøgning om tilladelse til at anlægge en kystnær
snorkelrute på Sjællands Odde
Formål:
Projektet ønsker at sprede viden om og fascination af havet med
udgangspunkt i, at vi passer bedst pa det vi kender til og holder af.
Sjællands Odde er defineret af havet. Af 348° hav og af det
druknede istidslandskab. Vi vil derfor præsentere Geoparken under
havet og udbrede kendskabet til den. Vi synes, at det er vigtigt, når
man vokser op på Sjællands Odde at få et naturligt kendskab til det
der omgiver os. Ruten vil blive brugt i svømmeundervisningen på
vores lokale folkeskole samt de andre 3 afdelinger i Danmarks første
Geoparkskole ONE, Odden-Nykøbing-Egebjerg Skole.
Beskrivelse af projektet:
En natursti under vandet er en snorkelrute på lavt vand bestående af
et nedsænket flydereb og poster fastsat til en betonflise. Stien er
400 meter lang formet i et 8-tal og fungerer som en lang og en kort
rute. I alt strækker den sig ca. 200 meter langs med stranden og
tilbage igen og fylder ca. 20 meter i bredden.
Posterne er bygget af en 25 kg tung betonflise med en 10 mm
akrylplade med print på, fastsat med rustfrie stålhåndtag. Posterne
bliver fragtet ud i båd og sænket ned i løbet af kort tid. Ruten vil
blive taget op om vinteren og vil være åben fra medio april til
medio oktober. Den vil gennemgås af frivillige (os) jævnligt og
specielt efter hårdt vejr.

Stien vil blive brugt i undervisningen af elever fra Odsherreds
Geoparkskoles fire matrikler. Som del i svømmeundervisning og
også som del af undervisningen i naturfag. Ved siden af dette er
stien offentligt tilgængelig fra badebroen i Havnebyen. Fastboende,
sommerhusgæster og lystsejlere inviteres ned under vandet.
Vi påtænker at bruge stien i forskellige events i løbet af sommermånederne for at lokke så mange som muligt ud i havet.
Lokalitet:
Stien er placeret med start ved Biggas Bro, en betonpier-badebro i
Havnebyen, hvor der er let adgang til vandet.
Stien ligger ca. midt på Sjællands Oddes nordkyst og er ikke særligt
strømudsat.
Det er gode adgangsforhold til stien med stige ned i vandet fra
badebroen og mulighed for skiltning oven på badebroen.
Der er i forvejen en del aktivitet i området og derfor gode parkeringsmuligheder og mulighed for ophold på land nær stien.
Som følge af den ønskede placering lige uden for Odden Havneareal
er der i forvejen megen aktivitet i hele havnen om sommeren, og vi
forventer ikke at lokke mange nye til eller skubbe andre væk
gennem etablering af stien, men at lokke mange af dem som er der,
til en tur under overfladen. Som nævnt vil stien i skoleåret blive
brugt af de fire folkeskole-afdelinger som udgør Odsherreds
Geoparkskole.
Stiens placering er udvalgt i dialog med havnefoged Klaus Høholt,
Odden Havn. Den ligger ikke i nærheden af nogen etablerede
anlæg, hvor den kan blive til gene. Den ligger tæt på indsejling til
havnen, men vil ikke genere trafikken ind og ud af denne.
Vi har talt med og har fuld opbakning til etablering af stien af de
boende på land overfor stien.

Forankring og afmærkning:

Vedhæftet ansøgning er:

Posterne er som tidligere nævnt bygget af betonklodser på 25 kg per
stk. Vi har været i kontakt med andre etablerede stier som har anbefalet dette som et fungerende system.

1.

Projektbeskrivelse med illustrationer af poster

2.

Luftfoto med sti og koordinater for poster

Søfartsstyrelsen er kontaktet og afventer Kystdirektoratets vurdering af vores ansøgning. Umiddelbart skal der ikke afmærkes med
andet end blåsere i enderne for stien. (Søfartsstyrelsens sag nr. 2020
– 53665)

3.

Matriklekort med sti

4.

Søkort med sti

Økonomiske forhold: Stien ligger på lavt vand med håndtag i de
forskellige poster og kan let fjernes.

Oplysninger til brug for VVM-screening:
Alle relevante oplysninger for projektet er givet i det foregående.
Formålet med at etablere en ”Natursti Under Vandet” på Sjællands
Odde er en del af et større arbejde udført af frivillige. Vi vil informere
og begejstre alle os som færdes her, fastboende, sommergæster og
turister, om den fantastiske natur omkring os, men frem for alt
informere og begejstre dem som vokser op her som børn og unge.
De forskellige afdelinger af folkeskolerne i lokalområdet er lige
blevet Danmarks første Geoparkskole, og projektet er støttet af
Odsherreds Kommune gennem Lokaldemokratiudvalget i samarbejde med Geoparken.
Vi forventer ikke at gøre nogen skade på flora og fauna, men at
oplyse om det. Vi er af den overbevisning, at man passer bedst på
det man kender til og holder af.

Natursti under vandet

348º Hav
Sjællands Odde er defineret af havet.
Og af israndsbakker og et kulturlandskab
præget af jordbrug – en stor del med
gammel økologisk historie. Sjællands Odde
ligger ikke i hjertet af Geopark Odsherred
med dens karakteristiske morænebuer.
Men vi har havet. Og det druknede
istidslandskab. Vi vil derfor præsentere
Geoparken under havet og udbrede
kendskabet til den.
Projektet En natursti under vandet . er tæt
knyttet til FN’s verdensmål 14: Livet i havet.
Projektet vil sprede viden om og fascination af havet med udgangspunkt i, at vi
passer bedst på det vi kender til og holder af.

Natursti under vandet

Natursti under vandet
Selv for os odboer, som ikke kan undgå at
stort og skræmmende og fyldt af nivende
krabber, fjæsinger og hestehuller.
Vi vil med vores projekt gøre det let og
uimodståeligt at være i havet og på den
måde åbne alles øjne for den fantastiske
natur under overfladen. Vi vil fortælle
lokale historier og om havets geologi, om
hvad man kan finde og hvad man kan spise.

Naturstien skal fortælle om den ”farlige”
fjæsing, tangålen, den farverige savgylte og
om morild. Den skal give vores snorklere
noget at tænke, glædes, forundres og
fascineres over. Følger du naturstien under
vandet, skal du have noget at fortælle dem,
som blev på land.
Naturstien skal være let tilgængelig vidensformidling og åbne for et nyt syn på det
skønne landskab under overfladen.

Den vil invitere alle odboer til et fantastisk
spisekammer lige udenfor døren og vil
kunne bruges som undervisningsmateriale
til Odden, Nykøbing, Egebjergs nye
Geoparkskole. Vi er i dialog med Odden
skole og deres svømmelærer om mulighederne for at bruge havet og stien i undervisningen. I vores budget indgår derfor også et
livredderkursus for en af skolens lærere.

Natursti under vandet

Selve stien
Vi har været i kontakt med Kosterhavets
Nationalpark i Sverige som har 4 etablerede
stier, den ældste er 12 år gammel. Stien
består af et flydereb som er nedsænket
under overfladen med hjælp af hulsten og
undervandsskilte. Rebet er let at følge og
skaber tryghed i et ellers ukendt miljø.
Skiltene ligger med ca. 20 meters afstand.
Det er langt nok til at man ikke ser det
næste skilt, men bliver nødt til at gå på
opdagelse ved at følge rebet videre.
Skiltene er bygget af betonfliser på 25 kg.
To håndtag af rustfrit stål holder selve
planchen til betonflisen. Planchen er lavet
af en 10 mm akrylplade med koldforseglet
noget skal opdateres eller det bliver ridset.
På hvert skilt er monteret en opvaskebørste
til rengøring i tilfælde af alger. De 25 kg
tunge skilte ligger stabilt på bunden, men er
stadig lette nok til at tage op om vinteren.
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Natursti under vandet

Budget
Materiale Budget 400meter sti med 16 poster
Materialer
Betonfliser
10mm akryl med huller
Print med forsegling
Håndtag i gevindstang
Haveslange til håndtag
Opvaskebørster
Flydeline 200m
Advarselsbøje
Prototyper
Livredder kursus til en skolelærer
Våddragter til børn
Dykkermaske og snorkel, børn.
Vedligeholdelse 3 år
Skilte på land
Arrangement, aktivitetshuset
I alt:

Kr/stk
50kr
245kr
288kr
70kr
320kr
20kr
550kr
2100kr
1000kr
1400kr
269kr
300kr
2000kr
500kr
500kr

stk
16
16
16
32
1
16
2
4
1
1
10
5
1
2
1

Pris
800kr
3920kr
4608kr
2240kr
320kr
320kr
1100kr
8400kr
1000kr
1400kr
2690kr
1500kr
2000kr
1000kr
500kr
31.798kr

Natursti under vandet

Fremtidige perspektiver
Naturstien er del af vores vision om at se
Sjællands Odde som buen under havet –
Geopark Odsherreds 4. bue. Naturstien
er første skridt på vejen mod mere omfattende formidling af det oversvømmede
istidslandskab, Geoparken under havet.
Vi forestiller os i fremtiden at arbejde
mod at etablere en badebro med glas
bund, en fra-bund-til-mund fest, et lokalt
havmuseum på Odden og meget mere …

