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Vedrørende: Amplified Views - opstilling af lydkunstværker på NST arealer
Til Struer Kommune og Tina,
Tak for henvendelsen vedr. muligheden for opsætning af lydkunstværker på Naturstyrelsens arealer.
Da hensigten med projektet ”Amplified Views” er at få flere mennesker ud i naturen, ved at formidle en særlig udsigt og forstærke oplevelsen
gennem refleksion af naturens lyde, er Naturstyrelsen indstillet på at understøtte projektet på de placeringer, hvor kunsten er forenelig med
naturoplevelsen og ikke mindst landskabsværdien.
Af de tre placeringer (Skramsdale i Klosterheden Plantage, Resenborg Plantage og Toftum Bjerge) som er foreslået til opstilling af et kunstværk, er
det Klosterheden- og Resenborg Plantager, som Naturstyrelsen kan se foreneligt med projektet. På disse to lokaliteter er der i nærområdet allerede
en hel del andre faciliteter, så opstillingen af et større kunstværk her, vil tilføre arealerne en ”ekstra dimension”, uden at være uhensigtsmæssig
markant i landskabet.
Tilladelsen til at opstille et kunstværk på hver af de to lokaliteter er betinget af, at Struer Kommune kan få de nødvendige dispensationer og
tilladelser for alle lovmæssige bindinger for de to placeringer, samt at der bliver underskrevet en aftale/kontrakt mellem Struer Kommune og
Naturstyrelsen i forhold til opstilling, formidling, drift, vedligehold, skader og fjernelse af kunsten m.v.
I forhold til Skovlovstilladelse, så tag kontakt til Hans Hoyer (hah@mst.dk ) i Miljøstyrelsen. Han har allerede hørt lidt om projektet og har givet
udtryk for, at en dispensation/tilladelse er mulig.
Rigtig glædelig jul og godt nytår!
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