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ØresundsPromenaden - en vision 2

Vandet tilhører os alle. Kysten ligeså. SF ønsker at sikre 
vores alles adgang til kysten. 

Visionen er, at det skal være muligt at gå fra Ishøj ved 
Køge Bugt langs hele Øresundskysten til Hundested ved 
Kattegat og Isefjorden. 

Grøn: 
Grøn:  Allerede tilgængeligt
Gul:  Vanskeligt tilgængeligt
Rød:  Stort forbedringspotentiale!
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Vandet tilhører os alle. Kysten ligeså. SF 
ønsker at sikre vores alles adgang til ky-
sten. 

Visionen er, at det skal være muligt at gå 
fra Ishøj ved Køge Bugt langs hele Øre-
sundskysten til Hundested ved Kattegat 
og Isefjorden. 

Vi ønsker en god sti med varierede ople-
velser undervejs. Vandreturen skal slynge 
sig ind og ud mellem gamle fiskerihavne, 
sejlforeninger, langs stranden og forbi ba-
debroer. Altid som egen sti og ikke på en 
befærdet vej. 

Størstedelen af strækningen er allerede 
tilgængelig, men der er mange ærgerlige 
stop og forhindringer undervejs. 

Der kan være gode pauser på turen, bål-
pladser, shelters, offentlige toiletter. Det 
er selvfølgelig helt op til en selv, om man 
vil gå en lille tur, tage en hel dagsudflugt 
eller en ugelang vandring fra den ene 
ende til den anden. 

Det bliver en oplevelsesrute, som invi-
terer til lokal turisme i samarbejde med 
lokale hoteller og B&B. Eller fx et partout-
kort til alle rutens museer.

Visionen

Fra Arken, langs Hvidovre 
Strand, Valby Strand, 
Kalvebod Fælled, forbi 
det historiske Dragør, Den 
Blå Planet, lufthavnen, 
Amager Strandpark, 
Copenhill, Teaterøen, 
Operaen, Amaliehaven, 
Langelinje, Nordhavn, 
Svanemøllebugten, 
Tuborg Havn, Hellerup 
Strand, Charlottenlund 
Fort, Skovshoved Havn, 
Bellevue Strand, Taarbæk 
Havn, Jægersborg 
Strandhave, Skodsborg, 
Vedbæk Strand og 
Havn, Rungstedlund, 
Nivå Bugt, Sletten Havn, 
Louisiana, Espergærde 
Havn,  Snekkersten 
Strand, Kronborg, 
Hellebæk, Hornbæk 
Havn, Dronningmølle, 
Nakkehoved Fyr, Gilleleje 
Havn, Rågeleje Strand, 
Heatherhill, Tisvildeleje 
Strand, Troldeskoven, 
Liseleje, Kikhavn, Knud 
Rasmussens Hus til 
Hundested Havn.  
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Når der bygges nyt i vore dage, er der 
strenge regler for hvor tæt man må bygge 
på kysten. Det virker helt indlysende, at 
der er et grundlæggende princip om, at 
kysterne er vores allesammens, og at de 
udgør vigtige naturområder, som alle skal 
have adgang til. 

I 1937 blev den første lov om naturfred-
ning vedtaget, og den gav almenheden 
adgang til statens og kommunernes udyr-
kede arealer. Det betød blandt andet, at 
alle ”for græsvækst blottede strandbred-
der” blev åbnet for færdsel til fods. 

Men da var skaden, så at sige, sket: lan-
ge strækninger langs Øresund var allere-
de bebygget og strandgrundejerne havde 
indrettet sig med haver og hegn, der af-
skar muligheden for at passere til fods. 

Det er disse gamle tilladelser, der gør, 
at strandene i dag ikke bare er åbne og 
tilgængelige hele vejen. Men Naturbe-
skyttelseslovens § 22 fastslår ikke desto 
mindre, at ”strandbredder og andre kyst-
strækninger er åbne for færdsel til fods, 
kortvarigt ophold og badning,” og det er 
dét, vi gerne vil have realiseret i praksis.

Historien
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Adgangen til at færdes langs kysten er re-
guleret af flere lov- og regelsæt. Det dre-
jer sig om disse love og regler:

• Naturbeskyttelsesloven
• Miljøvurderingsloven
• Lov om kystbeskyttelse
• Kysthabitatbekendtgørelsen
• Bade- og bådebrobekendtgørelsen

Hvis en grundejer vil ændre på noget, skal 
det i mange tilfælde godkendes af flere 
myndigheder før det kan tinglyses og sæt-
tes i værk. Der er fx forskel på reglerne for 
bade- og bådebroer og moler.

Tilsynet med kysten er fordelt over flere 
styrelser og kommunen. Anke- og klage-
vejene er ligeledes forskellige, alt efter 
hvad sagen drejer sig om.

Både love og bekendtgørelser er revide-
ret flere gange. Det er således muligt at 
have en tinglyst tilladelse til fx en bade-
bro, der var lovlig da den blev tinglyst, 
men som ikke ville være lovlig, hvis den 
blev opført i dag.

Det er derfor nødvendigt at undersøge 
historikken i hvert enkelt tilfælde for at 
vurdere lovligheden af de forhindringer, 
man kan møde på ruten!

Enkelte fremsynede kommuner har ved-
taget retningslinjer for etablering af 
bade- og bådebroer – og publiceret vej-
ledninger med kommunalbestyrelsens 
principper og vedtagelser. 

I lovens forstand er der tale om meget 
få og ganske korte strækninger, hvor der 
ikke er offentlig adgang. 

Loven

Naturbeskyttelseslovens § 22: 
§ 22. Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på are-
aler 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 un-
der 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 strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra 
beboelsesbygninger.
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Mange steder langs kysten kan man møde 
skilte ”Privat strand”, ”Uvedkommende 
adgang forbudt” eller anden tekst, hvor 
man kan blive usikker på, om man har lov 
at passere. 

Der skelnes mellem forbudsskilte, 
skræmmeskilte og anvisningsskilte. 
Mange af de skilte, der er langs kysten, 
er ikke lovlige. 

Generelt er det tilladt at passere alle ste-
der og skilte der ”forbyder adgang” hvor 
det rent faktisk er lovligt, bør fjernes eller 
modereres. Det er kommunen der skal 
gribe ind.

Det gode budskab kan være: ”Du er vel-
kommen til at passere stranden, men tag 
venligst hensyn til, at det er privat områ-
de”.

Skræmmeskilte
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ØresundsPromenaden etableres som en 
samlet gangsti fra Ishøj til Hundested. 
Langt størstedelen af ruten er allerede 
tilgængelig i dag, men der også store for-
hindringer undervejs. 

Udformningen af de enkelte dele af ruten 
vil være forskellig i de enkelte kommuner. 
Nogle af de 15 kommuner har allerede så 
gode strande eller stier, at de kan nøjes 
med skiltning, andre kommuner skal blot 
påtage sig det almindelige myndigheds-
ansvar og sikre, at Naturbeskyttelseslo-
ven overholdes og at ulovlige skræmme-
skilte fjernes. 

I en del kommuner vil man få brug for 
nye stianlæg, evt. kombineret med kyst- 
og klimasikring. I nogle kommuner vil der 
være behov for at planlægge et stisystem, 
som leder uden om fx større havne- eller 
industrianlæg.

Nogle kommuner vil vælge at lave bål-
pladser, overnatningsmuligheder med 

shelters eller offentlige toiletter.

For de fleste kommuners vedkommende 
vil udgiften til ØresundsPromenaden kun-
ne dækkes inden for den almindelige an-
lægsramme til fx parker og stier.

I andre kommuner vil der være behov for 
mere spektakulære løsninger, som kræ-
ver ekstraordinære anlægsbevillinger. 
Hertil vil det være muligt at arbejde med 
eksterne tilskudsbevillinger, fx fra fonde.

Der etableres et sekretariat, lignende det 
eksisterende Supercykelstisekretariat, til 
at koordinere arbejdet med at etablere 
ØresundsPromenaden og udvikle mulig-
heder for ekstern finansiering i samarbej-
de med de involverede kommuner. 

Sekretariatet for ØresundsPromenaden 
forankres i Region Hovedstaden. Herud-
over etableres et samarbejdsforum, hvori 
de 15 involverede kommuner og relevan-
te eksterne parter indgår.

Hvordan?



SF Region Hovedstaden
sfrh@sfrh.dk

Følg os: facebook.com/sfRegionH


