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Tillægsskrivelse vedr. ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på
udvalgte havne på Langeland og Strynø
Supplement til fremsendt skrivelse dateret 22.05.2018.
Supplementet drejer sig dels om areal som ikke er matrikuleret og dels om en uhensigtsmæssig
konsekvens af strandbeskyttelseslinjen tæt ved havneareal.
Strynø Havn
I det tidligere fremsendte materiale fremgår at ønske om ophævelse af strandbeskyttelsen
omfatter arealet beliggende kystværts den røde markering.

Oversigtskort Strynø Havn
I ansøgningen indgår to ikke matrikulære arealer. Arealet udgør nuværende færgeleje til
Strynøfærgen samt strandtilvækst beliggende i den sydlige del af havnearealet.

Spodsbjerg Havn
I det tidligere fremsendte materiale fremgår at ønske om ophævelse af strandbeskyttelsen
omfatter arealet beliggende kystværts den røde markering.
I tillæg dertil ønskes ophævelse af strandbeskyttelse på matr. nr. 5aø Pederstrup by, Longelse

Oversigtskort Spodsbjerg Havn
I forbindelse med og bag ved Spodsbjerg havn findes en del af Færgegårdens Camping matr.
nr. 5aø Pederstrup by, Longelse, et rekreativt areal som består af en mindre sø med
bevoksning på matr. nr. 6f, Pederstrup By, Longelse samt en del af Spodsbjergvej.
Den bagerste del af Færgegården camping matr. nr. 5aø er omfattet af strandbeskyttelseslinjen.
Arealet er beliggende i kote 0 og det er ikke muligt at se kysten fra arealet. Fra kysten og
Langeland Bælt er det ikke muligt at se arealet. Arealet er omgivet af bevoksning. Arealet foran
campingpladesen mod kystlinjen (matr. nr. 6f) er beliggende i kote 1 og i kote 2. Matr. nr. 5aø
udgør en forholdsvis stor del af campingpladsen og strandbeskyttelsen er ikke forenelig med
campingpladsdrift. F.eks. vanskeliggør det pladsens anvendelse til vintercampering.
Langeland Kommune og Færgegården Camping anmoder Kystdirektorat om at lade arealet
udgå af strandbeskyttelsen, idet anvendelse af arealet ikke påvirker opfattelse af kysten mod
Langeland Bælt.

Skulle kystdirektoratet ønske yderligere uddybning af ansøgningen står vi gerne til rådighed for
et møde enten på de ansøgte arealer eller på Kystdirektoratets adresse i Lemvig

Med venlig hilsen

Finn Granhøj
Udviklings & Planlægningskoordinator
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