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Baggrund 

• DN stiftet i 1911 for at sikre folket adgang til skov og strand 

• Planloven fra 1992 er ændret mange gange 

• Strandbeskyttelseslinjen på 100 meter er udvidet én gang i 
årerne efter 1999 til 300 meter 

• Venstre til frustrerede borgmestre: Løsningerne på affolkning 
og dårlig økonomi ligger blandt andet i lempelser af planlov og 
reglerne om byggeri ved kysterne 



2014: Rød regering foreslår 10 
forsøgsprojekter for kyst- og 

naturturisme 

 



Det siger kystturisterne 

• Afgørende for kystoplevelsen: 
  - bymiljø (65%)  
 
• Væsentligste oplevelser: 
  - ø-stemning 
  - natur 
  - byerne, strand & by 
  - byen med omgivende natur 
 
• Væsentligste kritik: 
  - byen virker nedslidt 
  - byen mangler sjæl 
  - voldsom bytrafik 
  - smalle arealer til fodgængere 
  - savner mere grønt i centrum.  
 
   Kilde: Videnscenter for kystturisme, august 2014 

Hvis nedslidte bymiljøer er et 
væsentligt problem – er 
løsningen ikke at bygge i 
naturen 



Det siger danskerne om kystnaturen  

Kun 15% af danskerne er enige og delvist enige i, at de oplever 
et behov for nybyggeri og udvidelse af turistbyggeri og anlæg 
ved kysten  

 

(89%) Det er vigtigt for Danmark, at vi beskytter de 
ubebyggede kyster og den frie kystnatur 
 

(73%) Ubebyggede kyster med fri natur og fri adgang langs 
kysten er det bedste middel til at øge turismen.  
 
 Kilde: Gallup, september 2014 



• Kysterne er vores natur- og kulturarv  

• Når kysterne ser ud som de gør – skyldes det politikernes 
vilje gennem tiderne, til at holde fast i beskyttelsen 

• Drop forsøgsordningen - byg ikke i naturen 

• Prioriter projekter der forbedrer bymiljøet 

• Sats på 10 grønne projekter  
 

• Skriv i lovforslaget, at projekter med naturforbedringer 
prioriteres først 

Hovedpointer fra DN til Folketinget 

Skagens Gren –  

Sydeuropæiske 

tilstande 

Skagens Gren –  
danske regler 



Vedtages ved årsskiftet 2014/2015 



2015: KL og Venstre foreslår flere  lempelser 

Fjern strandbeskyttelsen 
mellem by og havn 

Fjern strandbeskyttelsen  
bag hus og vej 



DN’s kystkampagne 

• Presset på kysterne vokser og et folketingsvalg er under 
opsejling 

• Svaret bliver DN’s kystkampagne 

• Den folkelige tilslutningen er massiv 



Regeringsgrundlag 2015 



DN undersøgelser 

. 

https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforening/photos/a.381328086439.168783.38507331439/10153276663386440/?type=3


Stor folkelig modstand mod mindre beskyttelse og 
mere byggeri ved kysterne 

http://politiken.dk/indland/politik/ECE3047437/socialdemokraterne-frygter-uoprettelig-skade-paa-kysterne/
http://gribskov.lokalavisen.dk/fakler-for-kysterne-/20160201/artikler/702019835/2236


Regeringens vækstplan 
- november 2015 

 
Ændringer af planlov og strandbeskyttelsen 
 
1. Fjerne og lempe strandbeskyttelsen og kystnærhedszonen 
 
2. Mere og større byggeri i det åbne land 
  og ved kysterne 
 
3. Grønt Danmarkskort droppes 
 
4. Forringet borgerinddragelse og ændret  
    klagesystem og højere klagegebyrer 
 



Regering, DF, S og C indgår forlig  
- juni 2016 



Forslaget til ny lovgivning for kysterne: 
- høring oktober 2016 (1) 

Inden for strandbeskyttelsen 0-300 meter fra havet: 
 

1. Mere byggeri i egen have uden dispensation  
(NB: Gælder også ved sø og å) 
 

2. Flere tilladelser til byggeri til turismevirksomheder nær 
eksisterende bebyggelse samt bekendtgørelse for 
turismebyggeri ”på” stranden 
 

3. Mere byggeri til klubber, foreninger og organisationer i 
havne, men også PÅ stranden via lokalplanlægning 
 

4. Mulighed for ophævelse af strandbeskyttelsen mellem by 
og havn på udvalgte strækninger 
 

 



Forslaget til ny lovgivning for kysterne: 
- høring oktober 2016 (2) 

Kystnærhedszonen 0- 3 kilometer: 
 

5. 0-15 nye forsøgsprojekter – turismebyggeri ved stranden 
 

6. Udviklingsområder med byudvikling i kystnærhedszonen 
 

7. 6000 sommerhuse i kystnærhedszonen (1000 nye og 5000 
genplaceres mere attraktivt) 
 

8. Lempede landzoneregler med ret til mere byggeri uden 
dispensation til bolig og erhverv 
 

9. Omdannelseslandsbyer – der kan placeres i 
kystnærhedszonen 

 



Sket i ”nyere tid” 

Måned Aktivitet 

November 2016 Ny meningsmåling om byggeri ved 
kysterne 

December 2016 Fortsatte forhandlinger om 
lovforslagene 

Januar 2017 Lovforslag fremsættes i folketinget, 
og henvises til udvalgsbehandling. 
Oppositionen er bekymrede for 
blandt andet kysterne  

Februar 2017 Foretræde for Erhvervsudvalget 

Marts 2017 Møde med ministeren 

April 2017 Lovforslag om ændring af 
strandbeskyttelsen 2. behandles 



Hvad nu ? 

Lovforslagene udmøntes i: 

• en lang række landsplandirektiver for nye sommerhuse 

• fortsatte forhandlinger om forsøgsordningen 

• bekendtgørelse om byggeri ”på” stranden 

• konkret sagsbehandling med klageadgang 

• vejledning om forvaltning af de nye regler 

• Evaluering og opfølgning på effekterne af lovændringerne 

 



Med andre ord –  
arbejdet for frie kyster fortsætter 

 
 


