
Strandbe-
skyttelseslinjen
En vejledning til dem, der har ejendom 
ved kysten

Praktiske oplysninger

Du kan se på kort, hvor strandbeskyttelseslinjen løber på 

din ejendom på hjemmesiden: www.miljoeportal.dk. Vælg 

‘Arealinformation’ og ‘Søg efter data på kort’.

Vil du vide mere om strandbeskyttelseslinjen, kan du gå ind på 

Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk/strandbeskyttelse. 

Det er også der, du finder ‘Vejledning om 300 meter 

strandbeskyttelses- og klitfredningszone’.

Hvis du er i tvivl, er det altid en god idé at kontakte 

Naturstyrelsen. Du kan skrive på nst@nst.dk eller ringe på 

telefon 72 54 30 00 og spørge efter en sagsbehandler, der 

arbejder med strandbeskyttelseslinjen.

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø 

www.naturstyrelsen.dk

Landmænd må

Drive landbrug bortset fra tilplantning.

Opføre nødvendige driftsbygninger, hvis placering og 

udformning er godkendt. 

Genplante arealer, som er tilplantet før 1. august 1994.

Opsætte lette trådhegn med landbrugsmæssigt formål, 

men ikke hjortehegn, ‘Dallas-hegn’ og læhegn.

Sådan søger man

Indsend en ansøgning til Naturstyrelsen, der indeholder 

en beskrivelse af det, du søger om dispensation til sam-

men med en begrundelse for projektet. Hvad ønskes 

opført, af hvilke materialer, farver mm. Der skal desuden 

være en tegning af projektet, samt et kort eller kortskitse, 

der viser projektets placering på ejendommen. Angiv 

adresse og matrikelnummer. Herefter vil Naturstyrelsen 

sende en afgørelse. Hvis du er uenig i Naturstyrelsens 

afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Andre love og regler

Husk, at der kan gælde flere regler og bestemmelser for 

en ejendom. Det er altid klogt at kontakte kommunen, 

før man begynder på et bygge- eller anlægsprojekt. Vær 

særlig opmærksom på, at der gælder særligt restriktive 

bestemmelser for strandbredder langs Vesterhavet og 

Skagerrak, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 

§ 8 om klitfredede arealer. 

Beskyttet kyst med ringe bølgepå-
virkning. Typisk i de indre farvande

-

-

-

-

Det står der i naturbeskyttelsesloven! 

§ 15. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder 

eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og 

strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres 

campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, 

matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

Stk. 2. Strandbeskyttelseslinjen er fastlagt ved miljøministerens 

bestemmelse efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Strandbeskyttelseslinjen er registreret i matriklen og 

noteret i tingbogen.

Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 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 arealer, der ved lokal plan er udlagt til 

havneformål,

6) mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger, herunder 

udskiftning af vinduer og tage m.v., når bygningshøjden

ikke derved forøges eller kun forøges i ubetydeligt omfang.

7) byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågæld-

ende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller 

for udøvelsen af fiskerierhvervet, og som opføres i umiddelbar 

tilknytning til eksisterende bygninger. Der kræves dog miljøministe-

rens tilladelse, for så vidt angår de nævnte bygningers nærmere 

beliggenhed og ydre udformning, og

8) kyststrækninger, der er klitfredede, jf. §§ 8 og 9.

§ 65. Miljøministeren kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra 

bestemmelserne i ………… § 15, stk. 1.



DU MÅ GERNE

Fjerne ting, f.eks. planter, buske, træer og bygninger.

Udføre almindelig vedligeholdelse, f.eks. male, pudse 

og udskifte facadedele.

Isætte nye vinduer med samme størrelse og 

udformning som de gamle.

Lægge nyt tag på, hvis højden på huset ikke øges.

Plante nyt i haver, der er anlagt før 1. januar 1968.

Opbevare din egen jolle.

DU VIL FORMENTLIG KUNNE FÅ 

DISPENSATION TIL AT

Udvide sommerhuse på under 40 m² for at få 

tidssvarende sanitære installationer.

Etablere mindre terrasser umiddelbart op til huset.

Anlægge mindre faciliteter til fremme af friluftsliv 

og turisme, f.eks. en shelter.

Genopføre bygninger med omtrent samme 

størrelse, og beliggenhed.

Opføre én garage på op til 20 m² ved helårshuse, 

hvis der ikke i forvejen er et udhus eller en garage.

Udvide helårshuse op til 250 m², hvis huset ligger 

mellem den gamle 100 meterlinje og den udvidede 

300 meterlinje.

DU MÅ IKKE

Opføre nye bygninger, hvor der ikke har været 

bygget før.

Udvide eller ændre væsentligt på eksisterende 

bygninger.

Opstille campingvogne eller skurvogne.

Opsætte hegn, master, stativer og skilte.

Ændre på terrænet.

Plante træer og buske i haver, der er anlagt efter 

1. januar 1968.

Etablere terrasser, der ikke ligger umiddelbart op 

til huset, og etablere trapper. 

Udstykke eller skabe nye skel på grunden.

Vi skal passe på de danske kyster

Hvis man bor ud til en strand i Danmark, må man ikke bygge 

eller indrette sig ligeså frit, som man må andre steder i landet. 

Vores strande skal helst ikke ændres for meget – her skal folk 

kunne gå en tur, bade og få en masse naturoplevelser. Vores 

kyster og strande skal derfor være åbne og så uberørte som 

muligt – for befolkningen og for turisterne.

Det har Folketinget holdt fast i siden 1937, da politikerne vedtog 

den første lov, der forbød ændringer på arealerne mellem 

vandkanten og 100 meter ind på land – også kaldet strandbe-

skyttelseslinjen. Siden er beskyttelseslinjen udvidet, og i 1999 

fik vi den nuværende strandbeskyttelseslinje på 300 meter.

Fra strandkanten og 300 meter ind på land gælder derfor 

særlige strikse regler for, hvordan man må bygge og bo.

Her kan du se nogle eksempler på, hvad du må, hvad du 

måske kan få dispensation til – og hvad du ikke må inden for 

de 300 meter:

Bred eksponeret kyst med stor 
bølgepåvirkning. Typisk på 
Vestkysten og i Nordsjælland

Fjordkyst med vegetation 
helt ud til vandkanten
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