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Til Natur og Miljø, Svendborg Kommune 

 

DN Svendborg har henvendt sig til Kystdirektoratet pr. 22. marts 2018 og igen pr. 8. 

november 2018 for at få afklaret lovligheden af de anlægsarbejder, som har fundet 

sted ud for matrikel 58a og 58b, men begge gange intet hørt. 
Ordlyden fra mail var som følger: 

" DN Svendborg er blevet opmærksomme på at der omkring ejendommen 

Fredskovvej 10, 5883 Oure er foretaget ændringer af strandarealet i strid med 

lovgivningen ved jordpåfyldning/stensætning samt etableret tilsyneladende ulovlig 

kystsikring i form af stensætning/høfder. " 

 

Vi er af den opfattelse at der er sket jordpåfyldning på strandarealet - også den del, 
som er omfattet af strandbeskyttelseslinjen og udvidelse af omfang (højde/bredde) og 

antal af høfder. 

 

I det hele taget er der tale om væsentlige ændringer af kystens udseende, i takt med 

at matriklerne får mere "haveagtig" karakter fra 2002 og frem. Således er 

bevoksningen fjernet fra strandarealet - også uden for matrikelgrænserne. En 
bevoksning, der, i øvrigt ville kunne, modvirke den erosion, som angiveligt skulle 

finde sted og som ansøger bruger som argument for at bevare høfderne. 

 

DN Svendborg mener ikke at omfanget af kystsikringen kan forsvares, idet man ved 

studie af kystlinjekort tilbage fra 1954 ikke kan konstatere at der finder erosion af 

væsentlig betydning sted på dette område.  
 

Høfdernes omfang synes også at være udvidet betragteligt for nyligt (2015-2016-

2017), og især omfanget af de høfder, der ligger ud fra matrikel 58b's sydligøstlige 

hjørne, bærer særligt præg af at være blevet udvidet. I det hele taget synes der er at 

have været påfyldning af materiale på høfderne i væsentlig grad fra omkring år 2006 

ligesom antallet af høfder også synes at stige efter dette år. 
 

DN Svendborg er bekymret for at adgangen til kysten kan mindskes grundet 

høfdernes omfang og strandens stadig mere haveagtige karakter, der vil kunne 

signalere et ejerskab af kyststrækning, der ville kunne afholde folk fra at passere.  

 

Vi anbefaler derfor at høfdernes tilpasses realistiske forhold i omfang og antal, samt 
reetablering af den fjernede beplantning på strandarealet. LIgeledes skal enhver 

terrænændring, som måtte have fundet sted inden for strandbeskyttelseslinjen og 

langs kysten i øvrigt bringes tilbage til oprindelig kote. 

  

 

Bedste hilsener 

René Lund Chetronoch 
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