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Til Naturstyrelsen  

Ansøgning om dispensation for strandbeskyttelseszonen. 

Eft.:  

Lolland Kommune, chefen for Klima, teknik og Miljø 

Bilag: 

1. De to mulige placeringer 

2. Eksisterende og nedlagte aktiviteter 

3. Skitse over aktivitetsområdet 

4. ASG matrikelkort 

 

1. Dispensation 

I min egenskab som bestyrelsesformand for Askø Strandvig Grundejerforening (ASG) søger jeg 

hermed om dispensation for strandbeskyttelseslinjen (§15) til renovering og udbygning af tidligere 

legeplads/aktivitetsområde.  

Området ligger ud til Nordstranden og indenfor strandbeskyttelseszonen men tilhører ASG og er 

udlagt som fællesareal. Se bilag 1 og 4. 

2. Historik 

Som det ses, har jeg angivet to mulige placeringer (primær og sekundær) for aktivitetsområdet. 

Jeg vil gerne understrege, at det er den primære placering ved stranden, som vil give den bedste 

synergi og udnyttelsesgrad for sommerhusejere, fastboende samt cykelturister imellem. 

Tidligere har området været godt besøgt, og har dannet rammen for socialt samvær 

sommerhusejere og fastboende imellem, da der både har været strand med badebro, gyngestativ, 

bænke og borde, volleyballbane samt fodboldbane. Tidens tand har dog taget livet af såvel 

gyngestativ som volleyballnettet, som nyligt måtte fjernes, da disse var farlige at benytte. 

For nuværende er der altså kun badebro, bænk og bord samt fodboldbane tilbage. Det er vi meget 

kede af, da de tidligere så hyggelige fællesaktiviteter nu er ophørt, og der nu ikke er et markant 

samlingspunkt for unge som ældre. 

Som ekstra motivation til ansøgningen vil jeg fremhæve, at Lolland kommune lige nu bruger 

mange penge på at gøre Smålandsøerne turistvenlige, især over for cykel- og kajakturister, ved at 

etablere cykelstier og opsætte shelters. Det ansøgte område ligger netop midt på cykelruten, og vil 

derved blive et perfekt frokoststed for cykelturister.  



3. Projektbeskrivelse 

Hele projektet skal opføres i kraftigt tømmer, som med tidens tand bliver grålig og neutral i farven, 

og som ikke skæmmer naturen på stedet. Ud fra foreløbige undersøgelser af mulige leverandører 

på nettet vil materialevalget være følgende:  

- Robinietræ 

- Lærketræ (tagbeklædning på grillhytten. Kan evt. udskiftes med græstag) 

- Taifun tovværk 

”Naturlegeplads” og ”grillhytte” hos www.cado.dk vil være udgangspunktet i materialevalget. 

 

Farverne vil udelukkende være naturlige træfarver samt sort tovværk. 

Dimensioner: 

Som en helhed vil det samlede areal blive omkring 4-500 m2.  

Området ud mod vejen vil være præget af en lav balancebane, hvor maksimumhøjden bliver ca. 

120 cm. I den nordlige del, vil klatresystemet samt grillhytte være dominerende med en 

maksimumhøjde på 400 cm.  

Hele legeområdet forsynes med godkendt faldunderlag (sand). 

4. Motivering for projektet 

Som motivation til ansøgningen vil jeg anføre, at dette har stor betydning for sommerhusområdets 

udvikling, men så sandelig også for resten af Askø. Det vil blive en lille oase for alle børnefamilier 

samt et tiltrængt hvil for de cykelturister, som frekventerer øen. 

Et projekt af denne slags vil desuden øge muligheden for udendørsaktivitet, motion og samvær, 

med bedre helbred som sidegevinst. Desuden vil det kunne genskabe området som et sted, hvor 

man afholder større arrangementer til gavn for hele øen og derved styrke båndene mellem 

sommerhusejere og fastboende. 

5. Godkendelse 

Det skitserede projekt er ikke et ”enten eller projekt”, så hvis der er enkeltdele i projektet, som 

evt. er årsag til manglende godkendelse af dispensationen, så lad mig det vide. Jeg er mere end 

villig til at justere, hvis nødvendigt. 

Slutteligt vil jeg bemærke, at jeg har sat Lolland Kommune på som efterretning, da dette projekt 

er helt i deres ånd omkring at styrke turismen i lokalområdet. Et godt råd, som jeg fik af MF Henrik 

Høegh. 

 

 

Mvh. 
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