Adgangsforhold til stranden fra grundejerforeningers veje/stier.

På SAGT’s repræsentantskabsmøde 2011 blev der efterlyst en beskrivelse over regler for
adgang til stranden via grundejerforeningernes veje/stier.




Grundejerforeningernes vejnet betegnes som ”Private fællesveje”, hvilket betyder
alle har adgang til at benytte vejen jfr. LOV om private fællesveje – nr. 1537 af
21. dec. 2010 www.retsinformation.dk
Kapitel 4 definerer i § 10 hvad der forstås ved bl.a. Privat fællesvej og – sti.
Privat fællesvej: Vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, jf. nr. 1, og
som fungerer som fællesareal for anden ejendom end den ejendom,
som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme
ejer.
Privat fællessti: Færdselsareal, der fortrinsvis er forbeholdt gående, cyklende eller
ridende færdsel, og som fungerer som færdselsareal for en anden
ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når
ejendommene ikke har samme ejer.

OFFENTLIGHEDENS ADGANG TIL NATUREN – STRANDE


Lovmateriale: Lov om naturbeskyttelse Kapitel 10.4 udgivet af Naturstyrelsen
Bek. Nr. 1314 Om offtentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen
Kapitel 1 – Strande og klitfredede arealer
§1. For offentlighedens færdsel og ophold på strandbredder, andre
kyststrækninger og klitfredede arealer gælder reglerne i
naturbeskyttelseslovens §§ 22 og 25 og regler 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.
Naturbeskyttelseslovens LBJ 933 kap. 4 § 22: www.retsinformation.dk
Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods,
kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinie
og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af
salttålende planter eller 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.

Stk. 3: Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller
vanskeliggøres.
Stk. 4: På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold
og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.
§ 25 offentlighedens adgang til klitfredede arealer.
Klitfredede arealer, jf.§8 og§9, er åbne for færdsel til fods og
kortvarigt ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Adgang sker på
eget ansvar. Hunds skal føres i snor. Den adgang til at medtage løse
hunde og til ridning, der følger af § 22, stk.1, gælder også for den
ubevoksede, klitfredede strandbred.
Stk.2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for arealer, der dyrkes
landbrugsmæssigt.
Stk.3. På privatejede klitfredede arealer må ophold ikke finde sted
inden for 50 m fra beboelsesbygninger.
Ridning på stranden og i klitter:
I perioden 1. september til 31. maj er ridning tilladt på den
ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang
til stranden. På klitfredede arealer er ridning kun tilladt på lovlig
anlagte veje og den ubevoksede strandbred, og kun hvis der ikke er
skiltet mod ridning.
Er man i tvivl om et område er klitfredet, kan man ringe og spørge
Naturstyrelsens lokale enhed.

