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Vand- og naturområdet 
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Ref.  
Den 7. december 2009 
 

 RGF - Rodskov Gymnastikforening 
 v. Jørgen H. Tscherning 
    
   
  

 
 
 
  
Afslag til opstilling af kajak-container eller alternativt opsætning af 
sammenbyggede fiskerhuse ved Kalø Vig inden for strandbeskyttel-
seslinjen på matr. nr. 13e Rodskov By, Hornslet.   
 
Ansøgning 
Du har ved e-mail af 22. juli 2008 på vegne af Rodskov Gymnastikforening 
fremsendt ansøgning til Syddjurs Kommune om dispensation til opstilling af 
kajak-container ved Kalø Vig på arealet ved Rosenholm Bådelaug. Ansøg-
ningen er videresendt til Miljøcenter Århus af Syddjurs Kommune den 13. 
august 2008. Supplerende oplysninger er modtaget ved e-mails af 23. og 
30. november 2009. Heraf fremgår et forslag til alternativ til container, nem-
lig et samlet projekt indeholdende toiletfaciliteter, fælles klubfaciliteter samt 
rum til opbevaring af kajakker i form af f.eks. 4 klassiske fiskerhuse bygget 
sammen.  
 
Efter telefonisk aftale med dig behandles begge alternativer i denne sagsaf-
gørelse. 
 
Arealet er beliggende på matr. nr. 13e Rodskov By, Hornslet, som tilhører 
Syddjurs Kommune.  
 
Jeg skal på Miljøcentrets vegne meget beklage den forsinkede sagsbe-
handling. 
 
Afgørelse 
Miljøcenter Århus giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til 
både permanent opstilling af en 20 fods container til opbevaring af kajakker 
o.lign. materiel samt til opstilling af fiskerhuse i medfør af naturbeskyttelses-
lovens1 § 65, stk. 1, jf. § 15.   
 
Redegørelse for sagen 
Af Projektbeskrivelse dateret den 22. juli 2008 fremgår det, at Rodskov 
Gymnastikforenings medlemmer ønsker, at der oprettes en kajakklub i for-
eningens nærområde, som er Kalø Vig, Løgten Bugt. Medlemmer af klub-
ben skal kunne låne kajakker og udstyr i øvrigt.  
 
Der skal sikres højeste grad af sikkerhed ved sejlads, højeste grad af sik-
kerhed mod tyveri ved opbevaring samt størst mulig brugervenlighed ved 
lån af kajakkerne og udstyr.  

                                                 
1 Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 
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I projektets Handlingsplan beskrives bl.a., at som sted for opbevaring skal 
pladsen ved Rosenholm Bådelaug forsøges, og som opbevaringstype an-
ses en 20 fods container som et ”must”.  
 
Af senere fremsendt materiale fremgår det, at kajakklubben er etableret, at 
kajakklubben pr. 28. september 2009 har 65 medlemmer, samt at kajakker-
ne nu opbevares midlertidigt i en gammel kampestensstald beliggende på 
Kaløvej 81. Stalden forventes dog nedrevet om maksimalt 2 år. 
 
I forbindelse med, at Kajakklubben havde ansøgt LAG (Lokal aktionsgruppe 
repræsenterende Nord- og Syddjurs kommuner samt Region Midtjylland) 
om midler til klubben, foreslog LAG medlemmerne ved en besigtigelse 21. 
oktober 2008 et alternativ til container. Alternativet var, at Kajakklubben, 
evt. sammen med Rosenholm Bådelaug, udarbejdede et samlet projekt in-
deholdende toiletfaciliteter (fordel: så kommer nuværende toiletbygning 
væk), fælles klubhusfaciliteter samt rum til opbevaring af kajakker. Udform-
ning kunne ske som de klassiske fiskerhuse, sorte, med sort tagpap og 
f.eks. 4 huse bygget sammen, så ét indeholdt toilet, ét indeholdt fælles klub-
hus, og 2 kunne bruges til opbevaring af kajakker. 
 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændrin-
ger 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 i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65, stk. 
1. 
 
Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de 
nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, 
når der foreligger en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil 
være uden konsekvenser for den fremtidige administration af strandbeskyt-
telseslinjen.   
 
Begrundelse for afgørelsen 
Miljøcenter Århus finder ikke, at der er tale om et særligt tilfælde, som kan 
begrunde en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af kajak-
containeren eller til opstilling af 4 sammenbyggede fiskerhuse, selv om det 
skal ske på et offentligt ejet areal, hvor der allerede er etableret P-plads 
samt toiletbygning. 
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Arealerne uden om P-pladsen er desuden omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens § 3, idet der er tale om strandengsarealer. 
 
Klagevejledning 
Du kan klage til Naturklagenævnet over afgørelsen. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.  
  
Klagen skal sendes til Miljøcenter Århus, som videresender klagen til Natur-
klagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i 
sagens behandling. Du får kopi af miljøcentrets brev til Naturklagenævnet. 
 
Andre kan også klage til Naturklagenævnet. Klageberettiget er, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 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. 

 
Hvis der bliver klaget, vil miljøcentret underrette dig hurtigst muligt. 
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at kla-
geren indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende en op-
krævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra miljøcentret. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret 
er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, 
afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis 
klageren får medhold i klagen.  
 
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, 
i naturbeskyttelsesloven. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
 
Marian Würtz Jensen 
 
 
 
 



 4 

Kopi er sendt til: 
• Syddjurs Kommune – syddjurs@syddjurs.dk  
• Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk  
• Danmarks Naturfredningsforenings Lokalafdeling - 

chrbund@djurs.net  
• Friluftsrådet for Syddjurs: Eske thøgersen, sennelsgade 12 2. th., 

8900 Randers – eske.thoegersen@sol.dk  
• Dansk Ornitologisk Forening - natur@dof.dk    
• Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling -syddjurs@dof.dk 

 
 
       
      
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  


