
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT 
 

 

 
for benyttelsen af  

Det Nordfynske Kystsikrings- Dige- 

og Pumpelag 

og af 
 

strandbredden ud for dette 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Redigering 

”Det Nordfynske Kystsikrings- Dige- og Pumpelag” erstatter navnene på tidligere digelag.



 

I medfør af § 23, stk. 9 i lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning er der 

efter forhandling mellem naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds og 

Det Nordfynske Kystsikrings- Dige- og Pumpelags bestyrelse meddelt 

almenheden adgang til strandbredden foran diget under iagttagelse af følgende 

regler: 

 

 

 

§ 1. 

Adgang til diget og arealet mellem ydre digefod og strandkanten er kun 

tilladt fodgængere, jfr. dog § 5. Opgangen til, og nedgangen fra, diget må 

kun finde sted ad overkørslerne eller ad de på den indre skråning anbragte 

trapper, som skal være af en af vandbygningsvæsenet godkendt 

konstruktion. Færdsel på langs ad diget er kun tilladt, hvor dette er befæstet 

med grus, asfalt eller beton og kun for fodgængere. 

I øvrigt er færdsel og ophold på diget uden for de anbragte 

overkørselsramper og trapper forbudt, med mindre denne færdsel 

nødvendiggøres ved strandinger, eller den sker i digevæsenets egen 

interesse og af hensyn til digets vedligeholdelse. Kommer husdyr ind på 

diget, bliver bestemmelserne i lov om mark- og vejfred af 25. marts1872, 

jfr. lov af 10. april 1874 § 15 at bringe til anvendelse. 

 

 

§ 2. 

På diget og de til dette hørende banketter og andre arealer er det 

uvedkommende forbudt at skære klittag og at slå græs eller på anden måde 

at beskadige beklædningen. Det er ligeledes forbudt at overstige eller på 

nogen måde at beskadige de om eller på diget anbragte hegn. Om 

lodsejerne ønsker at bjerge græsset, skal dette gøres inden 1. juli, ellers må 

digefogden udføre dette. 

 

 

§ 3. 

Digekronen og digeskråningerne må ikke benyttes som oplagsplads eller 

som arbejdsplads. 

Det er forbudt at opslå telte på diget eller på strandbredden. 

 

 



§ 4. 

Forsåvidt ikke anderledes af ministeriet for offentlige arbejder fastsættes, 

skal alle overkørsler, såvel offentlige som private på digekronen og på den 

ydre skråning samt på opkørslen på digets inderside være forsynede med en 

vel vedligeholdt makadamiseret bane, der til siderne skal slutte sig til digets 

grønsværbeklædning. Hvor udenfor overkørslerne adgang op ad den indre 

digeskråning tillades, skal der anbringes en forsvarlig trappe, som skal 

godkendes af vandbygningsvæsenet. 

 

 

§ 5. 

Kørsel, ligesom også anden passage udenfor diget, er kun tilladt langs 

strandskyllet i mindst 5 meters afstand fra digefoden eller den bevoksede 

del af strandbredden.  Hvor der findes høfder, må kørsel udenfor diget ikke 

finde sted. 

 

§ 6. 

Borttagelse af sand, grus og sten udenfor diget er forbudt.  Dog må nævnte 

materialer anvendes til dige- og høfdebygning efter digelagets tilladelse og 

med vandbygningsvæsenets samtykke. Ved digebrud må alt 

forhåndenværende materiale anvendes. 

 

 

§ 7. 

Tang, som af søen opskylles på strandbredden, skal det være tilladt at 

borttage, forsåvidt digebestyrelsen ikke ved anvisningstavler har 

tilkendegivet, at den selv har brug for denne tang til vedligeholdelsen og 

befæstelsen af diget. For bortkørslen af tang gælder de i § 5 angivne regler. 

 

 

 

§ 8. 

Al jagt af uvedkommende på diget og på strandbredden udenfor dette er 

forbudt, dog forbeholdes det digebestyrelsen at lade udrydde ræve og andre 

for diget skadelige dyr, hvor disse måtte findes på eller i diget og i øvrigt at 

udstede jagttilladelse til ejerne af de diget tilgrænsende lodder med 

forpligtelse til at drage omsorg for, at der ved jagtrettens udøvelse ikke 

tilføjes diget nogen som helst beskadigelse. 

 



§ 9. 

Der skal udvises den største agtpågivenhed med anvendelse af ild på diget 

og strandbredden. Det er således forbudt at henkaste brændende 

tændstikker, cigarer, cigaretter eller lignende, og det er forbudt at tænde bål 

eller anvende ild til kogning m.m. 

 

 

§ 10. 

Der må ikke på diget eller på strandbredden henkastes papir eller andet 

affald. Dette skal enten medtages ved bortgangen fra diget eller anbringes i 

de opstillede affaldskasser. 

 

 

§ 11. 

Det er strengt forbudt at forrette nødtørft på diget eller strandbredden. 

Der henvises til de ved diget opførte nødtørftshuse. 

 

 

§ 12. 

Det er forbudt at grave eller plante på diget, ligesom det er forbudt at grave 

på strandbredden inden for en afstand af 5 meter - på de tilbagetrukne 

digestrækninger indenfor en afstand af 10 meter - fra den bevoksede del af 

denne eller fra digefoden. 

 

 

§ 13. 

Der forbeholdes digebestyrelsen ret til at bruge digekronen som 

oplagsplads for materialer, i hvilket tilfælde de således benyttede 

strækninger er spærret for færdsel.  Uanset den ovenfor nærmere bestemte 

adgang for almenheden til diget og stranden, er digebestyrelsen berettiget 

til at afspærre strækninger af diget eller den bevoksede del af 

strandbredden, når det efter digebestyrelsens skøn er nødvendigt. 

Digebestyrelsen vil i pågældende tilfælde efter forhandling med 

vandbygningsdirektoratet træffe bestemmelse om, hvorvidt adgangen til 

disse strækninger på ny kan gives fri efter sket forstærkning. 

Spærring af områder, der normalt er åbne for færdsel, skal bekendtgøres i 

de på stedet udbredte dagblade samt ved opslag ved de lovlige adgangsveje 

til de spærrede områder. 

 



§ 14. 

Det påhviler digebestyrelsen at hævde overholdelsen af dette 

ordensreglement, og de pålæg, som digebestyrelsen i den anledning måtte 

give, skal ubetinget efterkommes. 

Digebestyrelsen er berettiget til eventuelt ved sine opsynsmænd at bortvise 

enhver fra diget, som ikke nøje efterkommer reglementet eller de særlige 

pålæg, som digebestyrelsen måtte give. 

Udgifter, der af digelaget afholdes til kontrol og opsyn samt til arbejder, der 

er nødvendige for, at der kan tilstedes almenheden adgang til digerne og 

stranden som anført, og til udbedring af skader, som påføres digerne ved 

disses benyttelse af almenheden, refunderes digelaget i overensstemmelse 

med bestemmelserne i § 23, stk. 10, i lov nr. 140 af 7. maj 1937 om 

naturfredning. 

 

§ 15. 

Overtrædelsen af disse regler straffes i henhold til lov af 10. april 1874 §16 

med bøder, såfremt forseelsen ikke efter den gældende lovgivning medfører 

højere straf. 

Pågældende bliver derhos pligtig til at erstatte al den ved hans handling 

bevirkede skade. 

 

 

§ 16. 

Således vedtaget af bestyrelsen for Det Nordfynske Kystsikrings- Dige- og 

Pumpelag på bestyrelsesmødet den 19. januar 1951. 

 

 

Ulrik Fr. Uiriksen. Johs. Knudsen.   Ejner Thomsen. 

Knud M. Hansen. Svend Jørgensen. 

 
Reglementet er stadfæstet af fredningsnævnet den 19. januar 1951. 

 

Foranstående reglement er godkendt ved skrivelse af 1. marts 1951 fra 

ministeriet for offentlige arbejder (j. nr. C. 1433 b). 

 

Fyens Stiftsamt, den 4. april 1951. 

 

Høirup. 



Tidligere digelag: 

Egebjerggaard digestrækning 

Lillemosen digestrækning 

Jørgensø – Tørresø digestrækning 

Hasmark vestre digestrækning 

Hasmark mellemste digestrækning 

Hasmark østre digestrækning 

  



 


