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Notat om ophold på stranden af 10-05-2017, udarbejdet af Det Nordfynske Kystsikrings-, dig- og 
pumpelag. 
 
Ophold på stranden – sammendrag af bestemmelser: 
 
§ 22 i bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse: 
§ 22. Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og 
badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke 
er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation. Adgang sker på eget ansvar. 
Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. 
september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. I 
perioden 1. september-31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, 
hvis der er lovlig adgang til stranden. 
Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller 
inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder 
forsvarsanlæg og havneanlæg. 
Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres. 
Stk. 4. På privatejede strandbredder1 og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden 
for 50 m fra beboelsesbygninger 
 
§§ 1 og 2 Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen: 
§ 1. For offentlighedens færdsel og ophold på strandbredder, andre kyststrækninger og klitfredede 
arealer gælder reglerne i naturbeskyttelseslovens §§ 22 og 25 og reglerne i denne bekendtgørelse. 
 § 2. Hvor færdsel til fods er tilladt, er det tillige tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole og 
3-hjulede knallerter for handicappede, og trække cykler, barnevogne o. lign. På klitfredede arealer 
må 3-hjulede knallerter for handicappede dog kun anvendes på lovligt anlagte veje og på den 
ubevoksede strandbred. 
§ 25. Alle, der færdes i naturen, skal rette sig efter de anvisninger, der gives dem af ejeren eller 
dennes repræsentant eller som fremgår af skiltning eller på anden måde. 
Stk. 2. Ejeren kan, i det omfang det ikke strider mod andre bestemmelser, give tilladelse til andet og 
mere, end der følger af reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 og denne bekendtgørelse. 
§ 27. Reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 om offentlighedens adgang til naturen giver ikke 
adgang til at medbringe sådanne fangstredskaber og skydevåben, som ifølge lov om jagt og 
vildtforvaltning ikke må anvendes til jagt. I skove og på udyrkede arealer er det heller ikke tilladt at 
færdes med fangstklare fiskeredskaber. 
 § 28. På strandbredder, andre kyststrækninger, klitfredede arealer, i skove, på udyrkede arealer og 
på veje og stier i det åbne land er ikke tilladt følgende: 
1) Fiske i søer, damme og vandløb. 
2) Beskadige træer og buske. 
3) Beskadige eller fjerne skoveffekter, herunder brænde og kvas. 
4) Tage grene af træer og buske samt omhugge, opgrave eller oprykke træer, buske eller anden 
vegetation. I skove, der ejes af staten, kommuner, Folkekirken eller offentlige stiftelser, er det dog 
tilladt at skære eller klippe kviste af løvtræer, der er over 10 m høje. 
 
5) Foretage erhvervsmæssig indsamling af nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster, urter, 
grene, kviste, mos og lav m.v. Indsamling i begrænset omfang til privat brug er tilladt. Kogler må dog 
kun tages fra skovbunden. Grene og kviste må ikke indsamles i bevoksninger, hvor der oparbejdes 
pyntegrønt. 

                                                
1 Privatejede strandbredder. Det vil sige at ejers matrikel gå helt eller delvist ud på forstranden. Den privat 
ejede strand ophører ved matrikel skellet. 
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6) Skræmme eller på anden måde forulempe dyrene eller beskadige huler og reder, yngel og æg. 
7) Drive handel. 
8) Opstille telte og lign. 
9) Udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer og andre musikapparater, højtalere, 
musikinstrumenter o. lign. på støjende måde. 
10) Benytte metaldetektorer m.v., projektører eller andet stærkt lys. 
11) Klatre med brug af sikringsudstyr eller andre hjælpemidler. 
Vejledning om naturbeskyttelsesloven – udgivet i 1993 – kapitel 10.4. Otffentlighedens adgang til 
strande (lovens § 22 og bekendtgørelsens § 1-2, 25, 27 og 28) 
 
Strande, generelt  
 Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning. 
Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden I. april - 
30. september skal hunde føres i snor. På privatejede strande2 må ophold og badning ikke finde sted 
inden for 50 m fra beboelsesbygninger. 
For kyststrækninger, der er klitfredede, jf. naturbeskyttelseslovens §§ 8 og 9, gælder reglerne i 
lovens § 25, se afsnit 10.9. 
Retten til færdsel, ophold og badning efter lovens § 22 gælder kun langs strandbredder ved havet. 
Til bredder langs ferskvandsområder er der kun offentlig adgang, hvis der er ret hertil i medfør af 
andre retsregler, herunder hævdsregler. 
 
Regelforenklinger 
 Bestemmelserne om offentlighedens adgang til strandbredder og andre kyststrækninger svarer i 
princippet til reglerne i naturfredningslovens § 54. Dog er visse regler ikke gentaget: Det gælder 
naturfredningslovens § 54, stk. 3, om adgang til strandbredder langs diger, der er anlagt i henhold 
til digelovgivningen. Dette reguleres af kystbeskyttelsesloven. Derved bortfalder den eksisterende 
ordning, hvorefter udgifter i forbindelse med offentlighedens adgang til disse strandbredder 
refunderes digebestyrelsen med halvdelen af statskassen og halvdelen fra amtsrådet. 
Naturfredningslovens § 54, stk. 7, om udlægning af offentlig sti til stranden er heller ikke gentaget. 
Reglen har stort set aldrig været anvendt, idet adgangsproblemer normalt løses på kommunalt 
initiativ eller ved fredning. 
Endelig er naturfredningslovens § 54, stk. 9, om særreglerne for de sønderjyske strande udeladt, så 
der fremover er samme retstilstand i hele landet. 
 
Ændret stranddefinition 
 Opmærksomheden henledes endvidere på, at definitionen af strande er ændret. Der er nu tale om 
de arealer, der ligger mellem den daglige lavvandslinie og den sammenhængende landvegetation. 
Reglerne for offentlighedens adgang gælder som hidtil både for de ubevoksede strandbredder, for 
arealer som er bevokset med klitvegetation som marehalm, hjelme mv. og for arealer, som er 
domineret af salttålende planter, f.eks. strandenge. 
 
Hunde i snor 
 Endelig er perioden, i hvilken hunde skal føres i snor, forlænget fra 1. april til 30. september. I 
konsekvens af den ændrede definition af strandbredder er det nu også forbudt at lade hunde løbe 
løse på den del af stranden, som overskylles ved højvande. Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen 
med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 23. juni 1983 om badevand og 
badestrande kan forbyde hunde på stranden og i vandet. 
 
Beboelsesbygning 

                                                
2 Se note 1 
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 Med ordet »beboelsesbygning« i lovens §§ 22 - 25 menes en bygning, der fremtræder som opført 
med henblik på beboelse, uanset om der er tale om helårs- eller fritidsbeboelse, eller om den for 
tiden er beboet. 
 
 
Bådeoplæg 
 Naturbeskyttelsesloven tillader ikke længerevarende bådeoplæg uden ejerens tilladelse, heller ikke 
på offentlige strande. Skov- og Naturstyrelsen anlægger imidlertid en smidig og - i størst mulig 
udstrækning - lempelig praksis for egne arealer. Således vil længerevarende bådeoplæg i 
sommerhalvåret ofte kunne accepteres på de mindre befærdede strande og især i de situationer, 
hvor der er tale om henlæggelse af relativt få både på større strande, og hvor der derfor ikke er 
grundlag for etablering af en organiseret oplægsplads. Skov- og Naturstyrelsen påser, at praksis 
ikke medfører, at offentlighedens almindelige færdsel og ophold på strandene generes, jf. lovens 
bestemmelse (§ 22, stk. 3) om at offentlighedens adgang ikke må forhindres eller vanskeliggøres, 
eller at øvrige kvalificerede hensyn (f.eks. landskabs- og kystsikringsmæssige forhold) krænkes. 
Skov- og Naturstyrelsen etablerer bådeoplægspladser, når der opstår behov herfor, mod sædvanlig 
afgift. 
Miljøministeriet har i skrivelse af 14. oktober 1985 opfordret alle offentlige strandejere til at anlægge 
en lempelig administration svarende til den, som gælder for miljøministeriets strande. 
 
Kortvarigt ophold 
 Ved »kortvarigt ophold« i S 22, stk. I forstås i praksis almindeligvis et ophold, der ikke varer længere 
end en »dag«. Det kortvarige ophold må godt finde sted i nattetimerne. Det er ikke tilladt at opstille 
telt o. lign., jf. bekendtgørelsens § 28. 
Om reglen i § 22, stk. 4 om, at ophold og badning ikke må finde sted inden for 50 m fra 
beboelsesbygninger bemærkes, at det er en forudsætning, at hus og strand har samme ejer. 
 
Færdsel til fods 
 I bekendtgørelse nr. 574 af 25. Juni 1992, § 2 er det præciseret, at det er tilladt at anvende kørestole, 
herunder elkørestole, og trække cykler, barnevogne o.lign. Udtrykket o. lign. omfatter f.eks. 
spejderkærrer og cykelvogne. 
I modsætning hertil er det ikke tilladt at benytte vinddrevne køretøjer, ligesom det ikke er tilladt at 
ride eller på anden måde færdes med heste. Det gælder her som alle andre steder, at ejeren kan 
tillade disse aktiviteter. For klitfredede arealer gælder dog reglerne i §§ 8 og II og bekendtgørelse 
nr. 552 af 22. juni 1992. 
 
Ordensregler 
 På Miljøministeriets arealer vil der konkret blive taget stilling til, om der er grund til at fastholde et 
forbud mod ridning på den ubevoksede del af stranden. Det vil også blive overvejet, om ridning nogle 
steder er ubetænkelig, f.eks. uden for badesæsonen. 
Af bekendtgørelsens § 28 fremgår det, at det ikke er tilladt at drive handel, opstille telte, udvise 
støjende adfærd, her under benytte radioer, musikinstrumenter m.v. på en støjende måde. 
Bekendtgørelsen forbyder ikke bål på de ubevoksede strandbredder, men bål kan være forbudt i 
medfør af brandlovgivning, politivedtægter m.v.  
 
Det Nordfynske Kystsikrings-, dige- og pumpelag 
Mogens Stougaard 
Sekretær 


