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sommerhuse
i landzone
Til- og ombygning kun
efter tilladelse.
Normale vedligeholdelsesarbejder kan ske
uden tilladelse.

landbrugsdrift
regler
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men dog ikke tilplantes.
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Klitfredede arealer på
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drives landbrugsmæs-

bevares i den nuværende

sigt, hvis de har været

tilstand. Vil man ændre i

drevet sådan hidtil.

tilstanden, f.eks. opføre
bygninger/tilbygninger,
tilplante, ændre i terrænet, opsætte hegn mv.,
kan det kun ske efter
forudgående tilladelse.
De fleste vil derfor kunne anvende ejendommen
som hidtil. Billedteksterne skitserer i grove
hovedregler, hvad der
gælder for forskellige
arealtyper. Teksterne
dækker ikke enhver
situation, og det anbefales derfor, at man henvender sig til amtet/
statsskovdistriktet,
hvis man er i tvivl.

virksomheder, herunder
ferie- og fritidsanlæg
Kan drives videre som
hidtil. Nye aktiviteter
og anlæg, som f.eks.
opførelse af bygninger,
terrænændringer, hegning, plantning af hegn
mv. kun efter tilladelse.

tilplantning
/ s ko v b r u g
Arealer, der var tilplantet før den 1. august
1994, kan fortsat drives
med tilplantning, og
læhegn kan udskiftes.
Andre arealer kan kun
tilplantes eller genplantes efter tilladelse.
For frugtplantager
gælder en særlig
ordning, jf. § 65, stk. 4.

helårshuse
i landzone
Til- eller ombygning til
eksisterende helårshuse
i landzone kun efter tilladelse. Tilladelse meddeles normalt, når
husets bruttoetageareal
ikke vil overstige 250m 2 ,
og placering og udformning kan accepteres ud
fra landskabelige hensyn. I klitfredningszonen
på den jyske vestkyst må
sandflugtshensyn ikke
tale derimod.

den ny 300 meter strandbeskyttelses- og klitfredningszone
I 1994 besluttede Folketinget at udvide naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszone fra
100 til 300 m. I godkendte sommerhusområder udvides
beskyttelseszonen ikke. Hovedsigtet er en bedre
beskyttelse af de åbne og i særdeleshed de uberørte
kyststrækninger.

folderen
Folderen indeholder de vigtigste af de nye lovregler og
som indstik bekendtgørelsen for det enkelte amt. En
vejledning til brug for den nærmere administration af
reglerne vil kunne ses på Skov- og Naturstyrelsens
Illustrationen

hjemmeside: www.sns.dk.

viser en skitseret kyst-

h vo r da n e r l i n j e r n e fa st l agt

strækning, der

Hvor der er byer og væsentlig sammenhængende

er omfattet af

bebyggelse mv., er de nye linjer fastlagt nærmere

strandbeskyttelses- eller klitfredningszonen.

kysten end 300 m. Landbrug omfattes af 300 m beskyttelse men kan uden dispensation fortsætte den land-

Det angives i

brugsmæssige drift, bortset fra tilplantning af arealer,

grove hoved-

der ikke var tilplantet før den 1. august 1994.

træk, hvad reglerne betyder.

bekendtgørelse for hvert amt
De nye linjer og naturbeskyttelseslovens nærmere
regler herom sættes i kraft amtsvis af miljøog energiministeren efter indstilling fra Strandbeskyttelseskommissionen. Bekendtgørelserne om ikrafttrædelse udstedes amtsvis fra 2000 til 2002.

hvem er myndighed:
På klitfredede arealer (naturbeskyttelseslovens § 8),
som er hele den jyske vestkyst samt enkelte øvrige kyststrækninger, træffer det lokale statsskovdistrikt afgørelse om tilladelser mv. På arealer med strandbeskyttelseslinje (naturbeskyttelseslovens § 15), som er alle
andre kyster, træffes afgørelser af det pågældende amt.
Få mere information på hjemmesiden:

www.sns.dk

n at u r b e s k y t t e l s e s l o v e n
Disse bestemmelser i naturbeskyttelsesloven om den nye strandbeskyttelses- og klitfredningslinje gælder i de amter, hvor miljøog energiministeren har sat dem i kraft ved en bekendtgørelse.
§ 8. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af klitfredede
arealer. Der må ikke etableres hegn, og arealerne må ikke afgræsses. Der må ikke placeres campingvogne og lignende. Der må heller
ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel,
hvorved der fastlægges skel.

Stk. 2. Følgende arealer er klitfredede:
1) Strandbredden langs Skagerrak og Vesterhavet i Nordjyllands,
Viborg, Ringkøbing og Ribe Amtskommuner og strandbredden på
Rømø i Sønderjyllands Amtskommune,
2) arealer inden for 300 m fra den inderste grænse af de strandbredder, der er nævnt i nr. 1, og
3) arealer, der er klitfredede i henhold til den hidtidige lovgivning om
sandflugtens bekæmpelse.

Stk. 3. For områder, der er fastlagt som sommerhusområder,
er den i stk. 2, nr. 2, nævnte klitfredningslinje 100 m, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. For ubebyggede byzonearealer, som er beliggende i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse, bestemmer ministeren, at
disse arealer ikke omfattes af den udvidede klitfredningslinje, medmindre der er tale om større åbne arealer af væsentlig betydning for
kystlandskabet.

Stk. 5. For særligt udpegede områder, der er berørt af bebyggelse
og lignende, bestemmer miljø- og energiministeren, at klitfredningslinjen forløber nærmere kysten end fastsat i stk. 2, nr. 2, og stk. 3.
Hvis der er klitdannelser i området, kan linjen dog ikke fastlægges
nærmere end 100 m fra de strandbredder, der er nævnt i stk. 2, nr. 1.

Stk. 6. De grænser, der er nævnt i stk. 2-5, skal være afmærket på
stedet. Grænserne revideres løbende.

Stk. 7. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for
1) foranstaltninger til dæmpning af sandflugt,
2) landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning af arealer,
der hidtil lovligt har været udnyttet landbrugsmæssigt,
3) genplantning af skovarealer og beplantning i eksisterende haver,
4) havneanlæg og de landarealer, der ved lokalplan er udlagt til
havneformål, og
5) byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende
ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for
udøvelse af fiskerierhvervet, og som opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger. Der kræves dog miljø- og energiministerens tilladelse, for så vidt angår de nævnte bygningers
nærmere beliggenhed og ydre udformning.
S tk. 8. Arealer, der i medfør af § 1, stk. 2, i lov nr. 163 af 11. maj
1935 om tillæg til lov af 29. marts 1867 angående sandflugtens dæmpning m.m. er undtaget fra klitfredning efter de dagældende regler,
omfattes ikke af reglerne i stk. 1-8.

Stk. 9. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1
ikke skal gælde for diger, høfder, bølgebrydere og andre anlæg, der
kræver tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse.

Stk. 10. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om anvendelse af de klitfredede arealer, herunder forbyde bestemte former for
anvendelse.
§ 10. Ophævet.
§ 15. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder og
andre kyststrækninger, der ligger i en afstand af 300 m fra begyndelsen af den sammenhængende landvegetation. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. Der må heller ikke
foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved
der fastlægges skel.

Stk. 2. For områder, som er fastlagt som sommerhusområder,
er den i stk. 1 nævnte strandbeskyttelseslinje 100 m, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. For ubebyggede byzonearealer, som er beliggende i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse, bestemmer ministeren, at
disse arealer ikke omfattes af den udvidede strandbeskyttelseslinje,
medmindre der er tale om større åbne arealer af væsentlig betydning
for kystlandskabet.

Stk. 4. På særligt udpegede områder, der er berørt af bebyggelse
og lignende, bestemmer miljø- og energiministeren, at strandbeskyttelseslinjen forløber nærmere kysten end fastsat i stk. 1-3, eller at
strandbeskyttelseslinjen ikke gælder.

Stk. 5. Forbudet i stk. 1, jf. stk. 2 og 3, gælder ikke for
1) landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning,
2) genplantning af skovarealer og
beplantning i eksisterende haver,
3) sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme,
4) bestående forsvarsanlæg, der anvendes til forsvarsformål,
5) havneanlæg og de landarealer, der ved lokalplan er udlagt til
havneformål,
6) kyststrækninger, der er klitfredede, jf. §§ 8 og 9, og
7) byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende
ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for
udøvelse af fiskerierhvervet, og som opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger. Der kræves dog amtsrådets
tilladelse, for så vidt angår de nævnte bygningers nærmere
beliggenhed og ydre udformning.

Stk. 6. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at
stk.1-3 ikke skal gælde for nærmere angivne arter af anlæg, der
tillige vedrører søterritoriet. Tilsvarende gælder for diger, høfder,
bølgebrydere og andre anlæg, som kræver tilladelse i henhold til
lov om kystbeskyttelse.
§ 25. 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. Hunde skal føres i snor.

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.
§ 65. Miljø- og energiministeren kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 8, stk. 1 (…).

Stk. 2. (…).
Stk. 3. Amtsrådet kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra
bestemmelserne i (…) § 15, stk. 1 og stk. 2, og (…),
samt fra bestemmelser fastsat i medfør af § 15, stk. 3. (…).

Stk. 4. Ved afgørelser efter stk. 3 om erhvervsmæssig tilplantning
med bærbuske eller frugttræer inden for den udvidede strandbeskyttelseslinje gør amtsrådet undtagelse fra § 15, stk. 1, selv om der ikke
er tale om særlige tilfælde, medmindre tilplantningen strider mod
tungtvejende kystlandskabelige hensyn.

Stk. 5. Miljø- og energiministeren kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i §§ 8 og 15, når det er nødvendigt for at realisere en lokalplan om udbygning med vindmøller i overensstemmelse med regionog kommuneplanlægningen.

Stk. 6. (…).
§ 67. Miljø- og energiministeren kan beslutte at overtage amtsrådets
eller kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven i sager, der
berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større
betydning.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om amtsrådets administration af (…)§ 65, (…) og stk. 3, (…).

bornholm

bekendtgørelse nr. 382 af 2. ma j 2000
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Bornholms Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
I medfør af § 15 b, stk. 3-5, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 1. november 1997, som ændret ved lov nr. 282 af 12.
maj 1999, og i medfør af § 3, stk. 2 og 3, i lov nr. 439 af 1. juni 1994,
som ændret ved § 2, nr. 3, i lov nr. 282 af 12. maj 1999, samt efter indstilling fra den i medfør af naturbeskyttelseslovens § 15 a nedsatte
Strandbeskyttelseskommission, fastsættes:
§ 1 1). § 2, nr. 1, 2 og 4, i lov nr. 439 af 1. juni 1994 om ændring af lov
om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Beskyttelse af kystområderne), som ændret ved § 2, nr. 1 og 2, i lov nr. 282 af 12. maj 1999 om
ændring af lov om naturbeskyttelse og af lov om ændring af lov om
planlægning og lov om naturbeskyttelse, træder i kraft i Bornholms
Amt den 1. juli 2000.

Stk. 2. Samtidig træder § 1, nr. 1, 8 og 9, i lov nr. 282 af 12. maj
1999 om ændring af lov om naturbeskyttelse og af lov om ændring af
lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse i kraft, jf. denne lovs
§ 3, stk. 2.
§ 2. Strandbeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslovens § 15 fastlægges i Bornholms Amt, således som det ved bekendtgørelsens
ikrafttræden fremgår af matrikelkortet for de berørte ejendomme.
Eventuelle senere ændringer af strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, vil ligeledes blive vist på matrikelkortet.

Stk. 2. Matrikelkortet kan ses i Kort- og Matrikelstyrelsen og i
Bornholms Amtskommune, når bekendtgørelsen er trådt i kraft, jf. § 4,
stk.1.

Stk. 3. Kort- og Matrikelstyrelsen registrerer på matrikelkortet og
i matrikelregisteret, hvilke ejendomme, der er berørt af strandbeskyttelseslinjen. Kort- og Matrikelstyrelsen foranlediger, at der foretages
notering i tingbogen om strandbeskyttelseslinjen.

Stk. 4. Kortbilaget til bekendtgørelsen viser et oversigtskort over
strandbeskyttelseslinjens forløb ved bekendtgørelsens ikrafttræden.
[Kortbilag er udeladt i denne udgave. Det findes i det officielle særtryk].
§ 3. Områder, der ikke tidligere har været omfattet af strandbeskyttelseslinjen, og som ved bekendtgørelsens ikrafttræden er omfattet af
en lokalplan, kan udnyttes i overensstemmelse med lokalplanens
bestemmelser, uanset bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens §
15, stk. 1, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Krav om tilladelser efter anden lovgivning berøres ikke af
bestemmelsen i stk. 1.
§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2000.

Stk. 2. Efter den 1. juli 2000 kan der ikke ske gentilplantning på
arealer, hvor der efter den 1. august 1994 er foretaget tilplantning,
som ikke er et led i den hidtidige drift, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 439 af 1.
juni 1994. Det gælder dog ikke for arealer, hvor tilladelse er meddelt
efter Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 5. oktober 1995 om en overgangsordning vedrørende beplantning på jordbrugsejendomme indenfor klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen.

Stk. 3. Deklarationer om strandbeskyttelseslinjens forløb, som er
tinglyst i henhold til tidligere lovgivning, kan aflyses.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 257 af 26. august 1937 angaaende Undtagelser fra Forbudet mod Bebyggelse i § 25, 1’ste Stk., i Lov af 7. maj
1937 om Naturfredning, ophæves.

Miljø- og Energiministeriet, den 2. maj 2000
Svend Auken / Ole Christiansen

1) De i § 1 nævnte bestemmelser drejer sig om naturbeskyttelseslovens § 8,
§ 15, § 25, § 65 og § 67, som affattet ved lov nr. 439 af 1. juni 1994, som
ændret ved lov nr. 282 af 12. maj 1999, samt om § 10, der ophæves, jf. lov nr.
282 af 12. maj 1999.
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I takt med at den nye strandbeskyttelses- og klitfredningslinje sættes i kraft, registreres oplysningerne i
matriklen, så det er let at se, hvilke arealer der er
omfattet af beskyttelse.
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m at r i k e l ko r t e t,
m at r i k e l r e g i s t e r e t, w e b - m at r i k l e n
Oplysningerne vil fremgå både på matrikelkortet, i
matrikelregisteret og på web-matriklen. Web-matriklen
er udvalgte data fra matrikelkortet og matrikelregisteret, som kan indhentes via Internettet.

b e s t i l l i n g a f ko r t
o g m at r i k e l o p ly s n i n g e r
Matrikelkort og matrikelregisteroplysninger kan leveres på papir, plast eller digital form over en enkelt
ejendom eller over større områder. Oplysninger om pris
og bestilling hos Kort & Matrikelstyrelsen tlf. 35 87 50
50 og i Københavns Kommune hos Stadskonduktørembedet tlf. 33 66 33 66.
Ved anvendelse af oplysningerne på digital form er der
mulighed for at sammenstille med andre kort og f.eks.
se, hvilke af kommuneplanens områder, der er omfattet
af strandbeskyttelse eller klitfredning.

o p ly s n i n g e r n e a j o u r f ø r e s
I forbindelse med matrikulære arbejder sikrer Kort &
Matrikelstyrelsen, at oplysningerne om strandbeskyttelse og klitfredning ajourføres i matrikelregisteret og
på matrikelkortet, så bestemmelserne altid er i overensstemmelse med den aktuelle ejendomssituation.
Tingbogen, kommunen og landinspektøren modtager
besked fra Kort & Matrikelstyrelsen om ændringerne.
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