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STRANDBESKYTTELSESLINJEN
Strandbeskyttelseslinjen er en fastlagt 
zone, der som udgangspunkt er 300 
meter fra strandbredden og ind i landet. 
Inden for strandbeskyttelseslinjen må 
der ikke opføres anlæg eller afholdes 
arrangementer, som ændrer tilstanden og 
anvendelsen af området. Formålet er at 
bevare de åbne kyster og de landskabe-
lige, naturmæssige og rekreative værdier, 
der knytter sig til kysterne.

De foreslåede aktiviteter og anlæg i dette 
katalog vil, i mange af tilfældene, kræve 
en forudgående tilladelse i forhold til 
strandbeskyttelseslinjen.

den danske Riviera
Strandene langs 

DEN DANSKE RIVIERA
“Den Danske Riviera” er en unik kyststrækning 
på den sjællandske nordkyst. Rivieraen løber 
gennem smuk og varieret natur og har både 
stejle kyststrækninger og børnevenlige bade-
strande. Samtidig byder strækningen langs Den 
Danske Riviera på kulturhistoriske oplevelser, 
karakteristisk kulturarv, inspirerende gallerier og 
festivaler. Den Danske Riviera strækker sig fra 
Sejerøbugten i vest til Øresund i øst. 

STRATEGIENS AREAL OG FOKUS
Strategien omhandler de strande langs “Den 
Danske Riviera”, som er beliggende i Halsnæs, 
Gribskov, Helsingør og Fredensborg kommuner, 
og som enten er ejet af Naturstyrelsen eller af 
kommunerne selv. Strækningen går fra Lynæs 
Havn i vest til Nivå Havn i øst og er ca. 115 km 
lang. Den samlede strækning af de strande der 
er omfattet af strategien er ca. 75 km. På kortet 
ovenfor er strandene markeret. 



Med sine strande og kystbyer tiltrækker Nordsjællands kyststrækning mange turister og 
besøgende. Det gør den attraktiv i et erhvervs- og turismemæssigt perspektiv. Her er natur, et 
rigt dyreliv, smukke strande og idylliske bymiljøer med kultur og servicetilbud af  høj kvalitet. 
Besøgs- og aktivitetsniveauet er stadigt stigende, og det resulterer i flere overnatninger, kultu-
rarrangementer og sportsevents. Også nye kommercielle tiltag som food-trucks, udlejning af  
havkajakker, salg af  is og yogaundervisning på strandene er i vækst. Stigningen i aktivitetsniv-
eauet peger på et vækstpotentiale med mulighed for flere arbejdspladser og endnu flere besøgen-
de, og dette potentiale vil VisitNordsjælland og kommunerne Halsnæs, Gribskov, Helsingør og 
Fredensborg gerne udnytte. 

Et øget besøgstal og aktivitetsniveau medfører dog også et pres på både naturværdier, faci-
liteter og infrastruktur langs kysten. Flere af  de offentlige strande fremstår i dag nedslidte og er 
præget af  gammelt inventar, mangelfuld vedligeholdelse og dårlige adgangsforhold. Samtidig er 
kysten udsat for sandflugt, og flere strande blev ødelagt i forbindelse med stormen Bodil i 2013. 
Med en øget aktivitet på strandene vil der også kunne opstå flere interessekonflikter mellem ak-
tører - eksempelvis mellem forskellige brugergrupper og forskellige typer af  erhvervsdrivende. 

Hvis strandene langs nordkysten fortsat skal være attraktive for borgere, erhvervsdrivende, 
besøgende og turister og på den måde understøtte vækst i lokalområderne, er det en forudsæt-
ning, at strandenes faciliteter og servicetilbud løbende udvikles. Udviklingen kræver imidlertid, 
at der udarbejdes klare retningslinjer for, hvilke aktiviteter der kan foregå langs kysten, og hvor 
de kan foregå.

Derfor er formålet med strategien “Strandene langs den danske Riviera” at udpege en retning 
for udviklingen af  kystens forskellige strandtyper og kystnære arealer. En retning, der kan øge 
mulighederne for vækst, og som kan udvikles på tværs af  og i et samarbejde mellem turistsek-
toren, erhvervslivet og lokalsamfundene. Det er samtidig formålet at give et bud på, hvordan en 
udvikling indenfor strandbeskyttelseslinjen kan planlægges og styres, så der både tages hensyn 
til udvikling og vækst og til naturen. Det har været et mål, at strategien skulle baseres på en bred 
inddragelse af  lokale aktører, så projektet også medvirker til at skabe fælles viden og forståelse 
for kystens anvendelse.

 1  Indledning
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VisitNordsjælland, Naturstyrelsen Nordsjælland og 
kommunerne Halsnæs, Gribskov, Helsingør og Fre-
densborg har etableret et samarbejde med det formål 
at styrke udvikling, myndighedsbehandling og drift 
af  de kystnære, offentlige områder langs nordkysten. 
I den forbindelse er der udarbejdet en kortlægning af  
de offentlige strande i de fire kommuner, som enten 
er ejet af  Naturstyrelsen eller kommunerne. Her blev 
strandene inddelt i fire typer:

BYSTRANDEN

LOKALSTRANDEN

NATURSTRANDEN

DEN HEMMELIGE STRAND 

VisitNordsjælland, Naturstyrelsen Nordsjælland og 
kommunerne har ønsket at få uddybet de fire strand-
profiler i denne strategi. Strategien skal belyse, hvilke 
aktiviteter der kan foregå hvor, og den skal have et 
særligt fokus på faciliteter og events. 

Strategien skal bidrage med:  
 > Et afsæt for VisitNordsjællands turistmæssige 

indsatser og branding af  nordkysten.
 > Strategiske input til kommunernes kommune-

planer.  
 > Et vejledende administrationsgrundlag for 

Naturstyrelsen og kommunerne i deres daglige 
arbejde med kyststrækningen og i deres dialog 
med aktørerne.

 > En tydeliggørelse af  strandenes forskellige 
identitet og muligheder over for de erhvervsdriv-
ende, foreninger, ildsjæle og borgere, der ønsker 
at skabe initiativer og aktiviteter her.

Strategien er udviklet på initiativ af  VisitNordsjæl-
land, Naturstyrelsen og COWI i samarbejde med Grib-
skov, Halsnæs, Helsingør og Fredensborg kommuner. 

PROJEKTETS FINANSIERING
Strategien er finansieret med støtte fra 
Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje og 
er medfinansieret af VisitNordsjælland og 
Fredensborg, Hillerød, Helsingør, Gribskov og 
Halsnæs kommuner. 

Inddragelse af Fredensborg Kommune i 
projektet er finansieret af Vækstforum Hoved-
staden og medfinansieret af VisitNordsjælland 
og Region Hovedstaden. Støttemidler og med-
finansiering har ikke omfattet anlægskroner.

KYST, BY OG NATUR
TURISMEUDVIKLING I  
NORDSJÆLLAND 2015-2017 

VisitNordsjælland sætter med dette projekt 
fokus på at udvikle et nyt sammenhængende 
turismeprodukt baseret på den nordsjæl-
landske kysts unikke kvaliteter. Formålet er 
gennem fysisk udvikling af kyststrækninger at 
skabe sammenhængskraft, vækst og udvikling 
i destinationen Kongernes Nordsjælland.

 2  Baggrund
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Strategien er udviklet i tæt samarbejde mellem Visit-
Nordsjælland, Naturstyrelsen og COWI. Undervejs 
har de fire kommuner samt lokale aktører fra for-
eninger og virksomheder været inddraget i processen. 
Processen blev tilrettelagt og faciliteret af  COWI. 

AKTØRMØDER

Med udgangspunkt i en grundig aktøranalyse blev en 
bred kreds af  aktører på tværs af  fritids-, forenings- 
og kommercielle interesser inviteret til at deltage i 
aktørmøder i april 2017. Der blev afviklet ét møde i 
hver af  de fire kommuner, hvor også Visit- 
Nordsjælland, Naturstyrelsen og repræsentanter fra 
kommunerne deltog. Formålet med møderne var at få 
bragt aktørernes viden og erfaringer med strandene i 
spil tidligt i projektet. Dette bidrog til: 

 > Kortlægning af  brugen af  strandene i dag 
 > Belysning af  udfordringer forbundet med af-

vikling af  aktiviteter og events på strandene
 > Kvalificering af  de fire strandkategorier Natur-

stranden, Bystranden, Den hemmelige strand, 
Lokalstranden

 > Formulering af  idéer til turistmæssige initiativer 
og udviklingsmuligheder for strandene 

Samtidig var møderne også en mulighed for, at         
aktørerne kunne møde hinanden og drøfte mulighed-
er for fremtidigt samarbejde. Udkastet til strategien 
blev afslutningsvis præsenteret på et opsamlende 
aktørmøde i juni 2017. Her var alle aktører fra de fire 
kommuner inviteret, og der var mulighed for at kom-
mentere og stille spørgsmål til strategiudkastet. I alt 
deltog ca. 65 aktører i dialogprocessen.

EKSPERTPANEL

Ud over dialogen med de lokale aktører, blev der også 
afholdt en særskilt workshop for et ekspertpanel med 
viden indenfor turisme, oplevelsesøkonomi og destina-
tionsudvikling. Formålet var at få kvalificeret stragi-
arbejdet. Ekspertpanelet bestod af  Helene Balslev 
Clausen, som er ph.d. og lektor ved Aalborg Univer-
sitets Tourism Research Unit, Peter Kvistgaard, som 
er turismekonsulent og ekstern lektor ved Aalborg 
Universitet og Jacob R. Kirkegaard Larsen, som er 
souschef  for strategi og udvikling i Dansk Kyst- og 
Natur Turisme.

KORTLÆGNING + ANALYSE UDVIKLING

Aktørmøde
Halsnæs

Aktørmøde
Gribskov

Aktørmøde
Helsingør

Aktørmøde
Fredensborg

Præsentation af strategiudkast 
for alle aktører

Ekspertpanel

Strategi for strandene 
langs 

Den Danske Riviera
Kommunemøde

Halsnæs
Kommunemøde

Gribskov

Kommunemøde
Helsingør

Kommunemøde
Fredensborg

 3  Proces og aktørinvolvering
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LOKALSTRANDEN

NATURSTRANDEN

DEN HEMMELIGE STRAND

BYSTRANDEN
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Udgangspunktet for strategien har været en kort-
lægning af  strækningen og opdelingen i fire strand-
kategorier: Bystranden, Lokalstranden, Naturstranden 
og Den hemmelige strand. Med denne opdeling er det 
hensigten at finde balancen mellem på den ene side 
at være åben overfor initiativ, vækst og udvikling og 
på den anden side at værne om den naturkvalitet, der 
kendetegner kyststrækningen.

Bystranden er betegnelsen for strande med ramasjang, 
som også har et internationalt turistperspektiv. Her 
sætter kun fantasien grænser for, hvad der kan ske. 
Lokalstranden er betegnelsen for strande der støt-
ter fællesskabet i et lokalområde. Her kan det lokale 
fritids- og erhvervsliv tage strandene i brug til deres 
egne arrangementer. Naturstranden er strande til det 
selvdrevet fritidsliv. Her er naturen og dens beskyttelse 
og bevarelse, der er i fokus. Endelig er Den hemme-
lige strand betegnelsen for de strande, som kræver en 
lokal “borgerambassadør”, der formidler kendskabet til 
stranden. Hver strandkategori har sin kvalitet, og til-
sammen udgør de fire kategorier grundlaget for “Den 
Danske Riviera”.

For hver strandkategorier er der udarbejdet en vejled-
ning, som beskriver den enkelte strandtypes karakter 
og turistpotentiale, og som opstiller et sæt rammer for 
strandenes brug.  

Naturen kunne blive vinderen i dette 
her: Nu kan vi rent faktisk friholde 
nogle arealer og arbejde mere intensivt 
med andre arealer. Før var det hele en 
gråzone, nu er der forskel.

“
NATURSTYRELSEN NORDSJÆLLAND

 4  Fire strandkategorier
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Bystranden
STRANDE MED RAMASJANG

Bystrandene er karakteriseret ved at ligge i forbindelse med en 
by langs nordkysten. Bystrandene kan have et stort opland og 
rumme en stor kapacitet og dermed være samlingssted for for-
skellige og skiftende aktiviteter.  Mange mennesker og trængsel 
i perioder er en kvalitet på bystrandene. Den enkelte bystrand 
er karakteriseret ved byens stedsspecifikke egenskaber, hvilket 
bidrager til at de enkelte bystrande kan tilbyde forskellige kva-
liteter, oplevelser og tilbud. For at sikre en vedvarende dynamik 
og et livligt miljø i områderne, er det nødvendigt med variation 
og plads til fornyelse. 

Vi har god erfaring med at bruge klagerne, som 
parameter for hvor store events kan blive førend de 
belaster området for kraftigt. Som udgangspunkt 
giver alting klager, men vi kan helt klart mærke der 
er en balance for hvornår et givent event har nået 
sin maksimumstørrelse. Passerer man denne grænse, 
kommer der pludselig markant flere klager.

“
NATURSTYRELSEN NORDSJÆLLAND
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BYSTRANDENE
 > Nivå strand
 > Espergærde strand
 > Skotterup strand
 > Trykkerdammen
 > Marienlyst/Grønnehave strand
 > Hornbæk strand
 > Dronningmølle strand
 > Gilleleje strand
 > Rågeleje strand
 > Tisvildeleje strand
 > Liseleje strand
 > Trekanten strand 
 > Lynæs
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TURISMEPOTENTIALE
Bystrande er de strande, der har en stor kapacitet og udbud af  aktiviteter, der gør, at strandene er at-
traktive for både regionale, nationale og internationale turister. Det er i den sammenhæng vigtigt, at de 
enkelte bystrande ikke tilbyder de samme produkter og oplevelser, men at strandene hver især har deres 
egen fortælling og identitet. 

AKTIVITETER OG ANLÆG
Bystrande er de strande, som har den bredeste brugergruppe, og de bør derfor kunne tilbyde den største 
bredde i aktivitetsmuligheder. Samtidig er der stor forskel på hvor meget aktivitet, der er på de enkelte 
bystrande. Der kan anlægges faste og midlertidige anlæg på bystrandene, der både understøtter nuværen-
de og fremtidige aktiviteter i området. På bystrandene kan der også gives tilladelse til afvikling af  større 
midlertidige events og aktiviteter af  flere dages varighed.

SALG
Bystrandene ligger som oftest tæt ved et lokalt forretningsliv f.eks. lokale kiosker i byen. Derudover er 
der mulighed for midlertidig tilladelse til salg på en afgrænset del af  bystranden samt på parkeringsplad-
ser. Eksempler på salgsaktiviteter kan være is, kaffe, foodtrucks, waterballs, flyboards, massagebod, salg af  
accessories, kajak- og surfudlejning og lignende.

INFRASTRUKTUR OG DRIFT
For at bystrandene skal være succesfulde turist- og oplevelsessteder er det vigtigt, at infrastrukturen 
omkring bystrandene er god og stemmer overens med de aktiviteter, der tillades på de enkelte strande. En 
god trafikale infrastruktur er vigtig, så det er nemt at komme til og fra strandene. Samtidigt er det vigtigt, 
at den driftsmæssige infrastruktur er god f.eks. offentlige toiletter og skraldespande, der løbende bliver 
rengjort og tømt ligesom der skal ske en oprydning på strandene. Hvis grundproduktet ikke fungerer 
præger det turisternes oplevelse af  strandene.
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PERMANENTE ANLÆG 
SOM KAN PLACERES PÅ 
BYSTRANDENE

 > Stier og veje
 > Broer og trapper
 > Anlæg til omklædning, 

toiletter, lockers og 
saunaer

 > Anlæg/støttepunkter til 
pop up-boder 

 > Anlæg til mødesteder og 
fællesrum

 > Anlæg til strandfitness
 > Skiltning/wayfinding
 > Grejbanker
 > Blå støttepunkter på 

vandet
 > Bålpladser
 > Bådoplæg

MIDLERTIDIGE ANLÆG 
SOM KAN PLACERES PÅ 
BYSTRANDENE

 > Flag og skilte
 > Afmærkede aktivitets- 

og sportsbaner
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaciliteter
 > Bålpladser
 > Foodtrucks og mad-

boder
 > Musik og højtaleranlæg
 > Lys
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Lokalstranden
STRANDE DER UNDERSTØTTER FÆLLESSKABET

Lokalstrandene er karakteriseret ved at være strande, 
hvor natur og aktiviteter smelter sammen. Her fremstår 
strandene med uberørt natur men også med et livligt miljø 
med forskellige aktiviteter der i perioder skaber øget inte-
resse og aktivitet på strandene. Centralt for lokalstrandene 
er at strandenes aktiviteter er udviklet og planlagt i dialog 
med lokalmiljøet f.eks. ildsjæle, borgergrupper, handels-
standsforeninger og idrætsklubber.  

LOKALSTRANDENE
 > Marsvej 
 > Månedalen 
 > Strand v. Præstehøj
 > Hvide Klint
 > Strand v. Bjørnehoved
 > Sølager 
 > Stejleplads St. Karlsminde 
 > Trappe St. Karlsminde
 > Syd for Hundested Havn
 > Galjebjerg 2
 > Galjebjerg 
 > Trappe v. J. Christiansensvej
 > Nøddebohuse 
 > Trappe v. Klintevej 
 > Hald Strand 
 > Trappe v. Kystvej

 > Hotelbakken 
 > Helenekilde 
 > A.P. Møller-grunden 
 > Markvænget 
 > Rågegården 
 > Smidstrup 
 > Tinkerup Overdrev 
 > Tinkerup Strand v. Dancenter 
 > Pyramiden 
 > Strandbakken Kom. 
 > Hulerød 
 > Horneby Sand Øst
 > Hornbæk Havn Øst 
 > Ålsgårde Strand 
 > Langebro 
 > Nationernes Alle

 > Snekkersten Rev 
 > Snekkersten Nord
 > Snekkersten Strand 
 > Stejlepladsgruppens Jollelaug
 > Kirkestranden 
 > Skolestranden 
 > Jarlens Grund 
 > Babylone
 > Babylone Syd 
 > Roklubben 
 > Bjerre Strand 
 > Sletten Havn 
 > Peder Mads Strand Nord 
 > Sandvangen Bådelaug 
 > Mikkelborg Strandpark  
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TURISMEPOTENTIALE
Lokalstrandenes primære potentiale er at tiltrække ferie-
husgæster i området. Der opleves en stigende tendens til, at 
sommerhusgæster efterspørger en højere kvalitet i udlejning-
sproduktet og til tilbud i udlejningsområderne. Der er desuden 
efterspørgsel på steder til autocampere og nye former for camp-
ing.  

AKTIVITETER OG ANLÆG
Lokalstrandenes aktiviteter skal være hægtet op på det lokale 
miljø, som de er placeret i og gerne være planlagt i samarbejde 
med lokale aktører. Der kan i den forbindelse anlægges både 
permanente og midlertidige anlæg på strandene. 

SALG
Der tillades ikke salg på lokalstrandene. Salg fra de bagvedlig-
gende parkeringspladser vil efter ansøgning og aftale med de 
lokale aktører kunne tillades. Eksempler på salgsaktiviteter kan 
være is, kaffe, foodtrucks, waterballs, flyboards, massagebod, salg 
af  accessories, kajak- og surfudlejning og lignende.

INFRASTRUKTUR OG DRIFT
Det er vigtigt, at den driftsmæssige infrastruktur er god i form 
af  offentlige tilgængelige toiletter, der er løbende bliver ren-
gjort, og i form af  tømning af  skraldespande og oprydning på 
strandene. Hvis grundproduktet ikke fungerer, kan det gøre 
oplevelsen af  områderne dårlig. En god trafikal infrastruktur 
og bagvedliggende parkeringspladser muliggør større aktivitet 
på lokalstrandene. Infrastrukturelle tiltag og forbedringer kan 
derfor bruges aktivt som en løftestang til at skabe øget aktivitet 
omkring strandene.
 

 

PERMANENTE OG 
MIDLERTIDIGE ANLÆG 
SOM KAN 
PLACERES PÅ 
LOKALSTRANDENE

 > Stier 
 > Broer og trapper
 > Anlæg til omklædning, 

toiletter og saunaer
 > Skiltning
 > Blå støttepunkter på 

vandet
 > Primitive strand-shelters
 > Primitive kajak-parkering
 > Bådoplæg og stejle- 

plads
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BJERRE STRAND  
 > Benyttes af lokale og især vinterbadere. 
 > Stranden er placeret i grønt området
 > Svømmeundervisning for kommunens børn 
 > Parkering er en udfordring – ingen decideret 

parkeringsplads til biler. Benytter villavejene 
hvilket ikke er optimalt for beboerne. 

LANGEBRO  
 > Gode handicapfaciliteter 
 > Mange kulturarvskvaliteter  

LANGEBRO  
 > Parkeringsproblemer. 
 > Danmarks næstbedste surfspot

SNEKKERSTEN REV 
 > Omtales som kystens perle – 

fint fugleliv og er man heldig 
er der sæler

 > Mangler offentligt toilet

SNEKKERSTEN 
 > Gode faciliteter for alle; god bade- 

og børnestrand. 
 > Nem adgang til vandet 
 > Aktiv badeklub med op mod 400 

medlemmer, der ordner toiletterne 
og samler skrald. 

BABYLONE STRAND 
 > Benyttes hovedsagelige af kommunens 

borgere til badning 
 > Hundeskov åbner i området – skaber det 

pres på faciliteterne? 
 > Parkering er en udfordring, som kommunen 

arbejder på

MARKVÆNGET  
 > Flot natur, men en del blæst 
 > Attraktivt stinet er ødelagt 
 > Kystsikringsprojekter er vigtige her
 > Lokalt madmekka – mulighed for at 

gå sammen om marked: Smag på 
Nordsjælland

PEDER MADS STRAND  
 > Bruges hovedsageligt af de lokale beboere 

til badning og andet ophold. 
 > Campingplads i nærheden er glade for 

stranden. 
 > I højsæsonen er der pres på parkeringen
 > Meget få faciliteter for besøgende 

AKTØRINPUT TIL LOKALSTRANDENE
Opsamling på det aktørerne har sagt om lokalstrandene
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Naturstranden
STRANDE TIL DET SELVHJULPNE FRILUFTSLIV

Naturstrandene er karakteriseret ved at være både store og 
små landskabsrum med uberørt natur kun afbrudt af enkelte 
stier for gående. Her er der generelt ro og mulighed for at 
nyde stilheden og naturen. Samtidigt er naturstrandene 
ramme for ophold og møder i forbindelse med naturen, 
hvilket bl.a. bidrager til mange besøg på naturstrandene. 

NATURSTRANDENE
 > Stejleplads Lynæs 
 > Skansen 
 > Spodsbjerg 2 
 > Spodsbjerg 
 > Gråstenvej 
 > Fra Lisevejle til lille Kulgab 
 > Lille Kulgab 
 > Lille Kulgab – Stængehus 
 > Stængehus
 > Heatherhill 
 > Strandbjerggård v. Heatherhill 
 > A.P. Møllergrunden Fyrrestien 
 > Gilbjerghoved 
 > Gilbjerghoved øst 
 > Nakkehoved (Søfartsstyrelsen) 
 > Nakkehoved 
 > Munkerup Strandpark 
 > Hornbæk Plantage 
 > Julebæk Strand 
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TURISMEPOTENTIALE
Naturstrandene er ikke målrettet internationale turister, men 
besøgende der bor eller er på ferie i området. Her er natur-
oplevelsen strandenes styrke, og det er vigtigt, at naturens kva-
liteter bevares, så kyststrækningen fortsat kan tilbyde denne 
form for oplevelse. Naturstrandene ligger i mange tilfælde tæt 
på en bystrand, som kan kompensere for manglende forplening, 
service og overnatning ved naturstrandene. 

AKTIVITETER OG ANLÆG
Naturstrandene tilbyder rammerne for de aktiviteter, der ikke 
kræver anlæg. Det betyder, at der i udgangspunktet ikke må 
planlægges for permanente anlæg på naturstrandene udover 
anlæg, der kan forbedre adgangen til naturen. Aktiviteter på 
naturstrandene kan f.eks. være sportsaktiviteter som svømning, 
surfing, hesteridning og -badning, beachvolley og andre boldspil, 
paraglidning, løb, kano og kajaksejlads og teambuilding-
aktiviteter.

SALG
Der tillades ikke salg på naturstrandene men på de bagvedlig-
gende arealer. Eksempler på salgsaktiviteter kan være is, kaffe, 
mad mv., kajak- og surfudlejning og lignende.

INFRASTRUKTUR OG DRIFT
Der er ikke umiddelbart behov for toiletter og skraldespande på 
naturstrandene. Hvis det alligevel opstilles, er det yderst vigtigt, 
at der sker en løbende vedligeholdelse, så det ikke ødelægger 
naturoplevelsen på strandene. En god trafikal infrastruktur og 
bagvedliggende parkeringspladser muliggør større aktivitet på 
naturstrandene. Infrastrukturelle tiltag og forbedringer kan der-
for bruges aktivt som en løftestang til at skabe mere aktivitet.

 

 

PERMANENTE ANLÆG 
SOM KAN PLACERES PÅ 
NATURSTRANDENE:

 >  Stier 
 >  Broer og trapper 

MIDLERTIDIGE ANLÆG 
SOM KAN PLACERES PÅ 
NATURSTRANDENE:

 > Primitive strand-shelters
 > Primitiv kajak parkering
 > Blå støttepunkter på 

vandet
 > Bålplads/grejbanke
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JULEBÆK STRAND  
 > Ro og fin natur, hvilket er vigtige kvaliteter
 > Mangler offentlig toilet

STÆNGEHUS 
 > Bruges til bl.a. hestebadning
 > Faciliteterne her kunne optimeres 

hvis man etablerede P-plads med 
læ hus, vand og WC

 > Stranden bruges til hestebadning 
da der her er adgang til stranden 
med bil, hestetrailer og hest 

TISVILDE HEGN
 > Bruges bl.a. til surfing, løb og events, 

hesteridning, guidede cykelture i om-
rådet, vandreture og mountainbike.  

 > Ca. 200 er organiseret omkring 
“Sundhedsskuret”  

IDEER
 > Bedre adgang til strandene for 

surferne, deres udstyr er tungt og kan 
ikke bæres lang

 > Crossfitanlæg i naturen (er på vej) 
 > Udvikling af den tidligere militærlejr – 

f.eks. til paintball
 > Udlejning af kanoer ifm. naturlejrplads

NATURSTRANDE GENERELT 
 > Flere naturrum for fritidsbrugere
 > Naturrum: Adgang til toilet, fællesrum, 

køkken og skabe med lås 
 > Naturtummene bør ligge der hvor der er 

outdoor aktiviteter 
 > Etablering af naturrum koster ca. 2.5 mio. 

at etablere
 > Flere primitive overnatningsmuligheder 

ifm. med vandrestier/naturområder

MUNKERUP OG A.P. MØLLER-
GRUNDEN/FYRRESTIEN

 > De to grunde ligger langt fra hinanden. 
 > Mulighed for hestebadning
 > Plads til parkering med hestetrailer. 

HEATHERHILL
 > God destination for paraglidere og lystfiskere 

AKTØRINPUT TIL NATURSTRANDENE
Opsamling på det aktørerne har sagt om naturstrandene
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Den hemmelige strand
STRANDE DER KRÆVER LOKALKENDSKAB

De hemmelige strande er karakteriseret af mindre strand-
strækninger med uberørt natur. Der er ikke nødvendigvis 
nogen direkte adgangsveje hertil. Det kræver ofte et 
lokalkendskab at finde de hemmelige strande - derfor er der 
ikke mange brugere på de hemmelige strande. Naturople-
velsen og stilheden er de grundlæggende kendetegn for de 
hemmelige strande.

DE HEMMELIGE STRANDE
 > Hyllingebjerg 
 > Solnedgangsbakken 
 > Sofus Jensens Vej 
 > Kystvej mellem 5 og 7 
 > Solsortevej 
 > Drosselvej
 > Klitten 5 
 > Skorpeskole Strand 
 > Pynten 
 > Kystvej 
 > Sletten nord 
 > Gl. Strandvej 169 
 > Nivå natur 
 > Mikkelborg Strandpark
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TURISMEPOTENTIALE
De hemmelige strande er primært for lokale beboere og sommer-
husejere og dermed for dem, der har lokalkendskab til området. 
Lokale beboere og aktører kan imidlertid anbefale de hemmelige 
strande til turister og besøgende og dermed blive lokale ambas-
sadører for deres områder.

AKTIVITETER OG ANLÆG
De hemmelige strande er i udgangspunktet strande, hvor der er 
ikke foregår aktiviteter, men hvor man sidder, går og løber for at 
opleve naturens elementer. Derfor må der i udgangspunktet ikke 
etableres hverken permanente eller midlertidige anlæg her, andet 
end anlæg der kan forbedre adgangen til naturen. 
 

SALG
Der tillades ikke salg på de hemmelige strande. 

INFRASTRUKTUR OG DRIFT
Der er ikke behov for toiletter og skraldespande på de hemmelige 
strande.  Hvis det alligevel opstilles, er det yderst vigtigt, at der 
sker en løbende vedligeholdelse, så det ikke ødelægger oplevelsen 
på strandene. Der er ikke behov for en god trafikal infrastruktur 
til De hemmelige strande, da et stort besøgstal på disse strande 
vil betyde at strandene ikke vil forblive hemmelige.
 

PERMANENTE ANLÆG 
SOM KAN PLACERES PÅ 
DE HEMMELIGE 
STRANDE

 > Stier 
 > Broer, trapper og bænke
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AKTØRINPUT TIL DE HEMMELIGE STRANDE
Opsamling på det aktørerne har sagt om de hemmelige strande

PYNTEN
 > Stenstrand med badebro som er bedst 

egnet for voksne 
 > Den lokale campingplads er flittige 

brugere af stranden og parken
 > Ingen parkering tilknyttet stranden og 

alle kommer derfor til fods eller på cykel
 > Ikke egnet til surfere eller dykkere pga. 

manglende mulighed for parkering

HYLLINGEBJERG
 > En af de hemmelige og stille strande 
 > De lokale beboere taler ikke højt om stranden 
 > Stille strande som denne bør bevares

NIVÅ BUGT
 > Lavvandet området som har gjort 

stranden til et fuglereservat 
 > Regional betydning men ikke internation-

al betydning 
 > Mange fugle om vinteren 
 > Konflikt ml. jægere, fiskere, kitesurfere 

som forstyrrer fuglelivet og fugleentusi-
aster

 > Konflikter ml. trafikanter, fodgængere og 
cyklister ved vejene som grænser op til 
stranden, blandt andet fordi trafikken er 
separeret  

 
IDEER

 > Evt. et større sammenhængende na-
turområdet og formidle det ud 

 > Manglende formidling omkring området 
på den lille sti. 

 > Trafiksikkerhed – kan der udtænkes en 
ny løsning? 
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IDÉER FRA AKTØRERNE
PÅ TVÆRS AF STRANDKATEGORIER OG BELIGGENHED 

EVENTMANUAL 
En fælles eventmanual for kom-
muner, Naturstyrelsen og event-
arrangører vil kunne gøre det nem-
mere for alle involverede at løfte 
i flok. Eventmanualen kan både 
beskrive de muligheder og be-
grænsninger, der er for at lave ak-
tiviteter, events og projekter langs 
kysten, samt de procedurer man 
som ansøgende aktør skal følge. 
Eventmanualen kan udgøre et 
fælles aftalegrundlag for, hvordan 
kommuner og Naturstyrelsen 
agerer i forhold eventansøgninger. 
Samtidig vil manualen kunne 
motivere og understøtte aktører 
og ildsjæle i at skabe udvikling.   

DRIFTSSAMARBEJDE 
MELLEM OFFENTLIGE OG 
PRIVATE
Ildsjæle kan igangsætte og udvikle 
mange projekter, men der er et særligt 
behov for drift og vedligeholdelse efter 
etablering af projekter og anlæg, som 
ikke nødvendigvis varetages bedst af 
frivillige. 

BEDRE TOILETFACILITETER
Toiletter er mange steder enten 
fraværende eller i dårlig stand. Der 
er behov for ordentlige toiletfa-
ciliteter på udvalgte strande med 
mange besøgende, og en løbende 
drift af toiletterne, så at de fremstår 
rene og brugbare.

TRAFIKSIKKERHED ER VIGTIG
På dele af strækningen - særligt i  
Fredensborg Kommune - er der proble-
mer med trafiksikkerheden, fordi vejene 
ikke har plads til særlige tracéer til både 
biler, supercyklister, almindelige cyklis-
ter og gående. 

PRIMITIVE OVERNATNINGSSHELTERS
Der er mange mennesker, som tager dags- eller 
weekendture til fods eller med kajak langs 
kysten. Og der er for få shelters, hvor man både 
kan søge ly og overnatte. 

SMÅ OG STORE FACILITETSBASER
Etablering af en række små og store faci- 
litetsbaser som borgere, turister og friluftsak-
tører kan bruge både sommer og vinter.  
Facilitetsbastioner kan være alt fra større 
anlæg med plads til udlejning af kajakker og 
paddle boards, toilet, køkken og fællesrum 
til et lille skur med et mindre antal skabe, en 
udendørs bruser samt mulighed for at klæde 
om. 
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IDENTITETSSKABENDE DESIGN AF 
STRANDINVENTAR
Den Danske Rivieras identitet kan styrkes 
gennem et fælles designmæssigt udtryk i 
strandenes inventar som f.eks. livredderhuse, 
toiletbygninger, affaldsspande, skiltning og 
wayfinding.

BEDRE FORHOLD FOR 
SURFERTURISTER
Der efterspørges vindmålere langs 
stranden, etablering af infotavler 
om vejrforhold og markering af de 
områder, hvor det er tilladt at surfe, 
så surferne ikke kører forgæves. 
Derudover efterspørges samarbejde 
med kystens havne ift. surfing 

BEDRE STIER FOR 
CYKELISTER OG  
VANDRENDE 
Cykelstier og vandrestier 
er flere steder dårlige og 
der mangler sammenhæng 
mellem dem. Det medfører, 
at cyklister og gående kun på 
delstrækninger kan færdes 
langs strandene og ellers 
tvinges ud på bilvejene. 

BLÅ STØTTEPUNKTER
Bøjer og flydebroer langs kysten 
kan gøre det muligt for sejlbåde 
at ligge for svaj. Blå støttepunkter 
vil understøtte mulighed for op-
hold ved strandene fra få timer til 
en overnatning på havet.

BEDRE FORPLEJNINGSSERVICE
På mange velbesøgte strande er det ikke 
muligt at købe forplejning. Der bør tænkes 
i et større og bedre udbud af madsalg, 
dvs. alt fra midlertidige kaffe- eller isvogne 
til lette pavilloner, der kan stilles op i 
sommersæsonen med et større udbud af 
mad- og drikkevarer.

KLARHED OVER EJERFORMER
En kortlægning af ejerformer langs kysten 
vil understøtte foreninger og aktører i 
hvem man skal kontakte, hvis man vil 
benytte en specifik strand til et arrange-
ment.
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HVAD ER EN AKTIVITETSZONE?

Aktivitetszonen er et planmæssigt eksperiment. Det 
er et mulighedsrum for aktører, erhvervsdrivende og 
ildsjæle, hvor de kan realisere projekter og tiltag, der 
kan løfte lokalområdet og skabe nye muligheder for 
vækst og turisme. Med andre ord et område, hvor der 
er plads til at realisere de impulsive idéer om issalg på 
en varm sommerdag eller en byfest på en særlig god 
sensommeraften.

Beskrivelsen af  rammerne indeholder både en 
fortælling om, hvad man ønsker at bruge området til, 
set i et turist- og udviklingsperspektiv, og samtidig en 
stillingtagen til en mulig påvirkning af  området, set 
ud fra et lovgivnings- og miljømæssigt perspektiv.

Hermed er det hensigten at give et forslag til et ma-
teriale, der kan fungere som grundlag for en eventuel 
forhåndsgodkendelse, hvor man ansøger gældende 
planmyndighed om en ramme for arrangementer og 
events, gældende i en periode, i stedet for at man skal 
ansøge i forbindelse med hvert enkelt arrangement, 
hvilket man skal i dag. 

Aktivitetszonen er beskrevet ud fra følgende punkter:
 > Aktivitetsmuligheder i området
 > Maksimum besøgstal
 > Arrangementers maksimale varighed 
 > Arrangementers maksimale hyppighed 
 > Type af  anlæg der må anlægges/opstilles på 

området

PROJEKTOMRÅDE

Forsøgsområdet for en aktivitetszone er bystranden 
ved Liseleje og området, som ligger mellem byen og 
stranden. 

OVERVEJELSER I FORHOLD TIL LOVGIVNINGEN 
STRANDBESKYTTELSESLINJEN
En række af  de aktiviteter, der er beskrevet i oven-
stående afsnit vil forudsætte dispensation fra strand-
beskyttelseslinjen. I disponeringen af  aktiviteterne er 
der taget højde for strandbeskyttelseslinjens bestem-

melser således, at permanente anlæg er placeret på de 
arealer, der allerede bruges til hhv. parkering, boldbane 
og toilet/kiosk bygning. På Stejlepladsen og Stranden 
er der taget højde for, at naturen her er særlig. Derfor 
må der her kun afholdes arrangementer af  kortere 
varighed, og kun i udvalgte måneder.  

NABOER
I forhold til naboer er der opstillet rammer for hvornår 
musik og højtaleranlæg må anvendes. På Stejleplad-
sen, som ligger tæt på boligbebyggelse, er der også 
opstillet rammer for maksimal højde på anlæg, så der 
stadig sikres udkig fra boligernes 1. sal. Derudover er 
der opstillet krav om arrangementernes varighed og 
hyppighed, så det er kun nogle få dage om ugen, at der 
kan afholdes arrangementer her.  

TRAFIK OG PARKERING
Der er god adgang til området for biler, cykler og 
gående fra Liselejevej og videre ad Lisehøjvej. Cyklis-
ter og gående har desuden adgang gennem Tisvilde 
hegn og forskellige stier fra hovedgaden langs bebyg-
gelsen. Det forventes, at det maksimale besøgsantal vil 
kunne skabe nødvendighed for maksimalt 300 park-
erede biler, hvilket kan indeholdes på det eksisterende 
parkeringsareal på “Eventpladsen” og den lille parker-
ingsplads vest for området.
 

Legeplads

WC

Parkering

Stejleplads

Strand

Parkering

Parkering

5  Aktivitetszone
ET PLANMÆSSIGT EKSPERIMENT
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STRANDEN 

Området er ca. 13.000 m² og det inddæmmede vandareal er 

ca. 15.000 m². Området skal primært fungere som naturområde 

med strand og vand, som det er i dag. Adgangen og opholdet på 

stranden og vandet skal kunne udvides med anlæg til svømning 

og ophold. Derudover skal stranden kunne anvendes i forbindelse 

med arrangementer og events.

ARRANGEMENTERS VARIGHED: 1-3 dage om ugen 

ARRANGEMENTERS HYPPIGHED: I høj- og skuldersæson (april, 

maj, juni, juli, august, september) må der afvikles arrangementer 

maksimum tre dage om ugen. Øvrige måneder om året må der 

ikke afholdes arrangementer på stedet.

MAKSIMUM BESØGSTAL: 1.500 personer pr. event.

PERMANENTE ANLÆG

 > Blå støttepunkter på vandet

MIDLERTIDIGE ANLÆG

 > Flag og skilte

 > Afmærkede aktivitets -  og sportsbaner

 > Siddefaciliteter

 > Omklædningsfaciliteter 

 > Bålpladser

 > Foodtrucks og madboder

 > Udlejning af strandrelaterede produkter

 > Musik og højtaleranlæg (må anvendes 10-17)

 > Lys

Stranden

Stejlepladsen
7600 kvm

4000 kvm

13000 kvm

15000 kvm

3000 kvm1100 kvm

Bygaden

Eventpladsen

Liselejevej

Lisehøjvej

blåt støttepunkt

Multipladsen

stra
ndbeskytte

lseslinjen

stra
ndbeskytte

lseslinjen

Udlejning og salg
af strandrelaterede 
produkter

P-plads

naturlegepladsen
“Havtyren”

solnedgangs-
platform

I projektområdet udpeges fem aktivitetsrum hhv. 
Multipladsen, Eventpladsen, Den fleksible Bygade, 
Stejlepladsen og Stranden. 
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MULTIPLADSEN 
Området er ca. 3000 m². Området skal primært kunne fungere 

som support område i forbindelse med arrangementer i nogle 

af de øvrige områder. Her er der faste toiletter/kiosk og en 

boldbane.  Desuden kan der afholdes mindre arrangementer i 

området. 

ARRANGEMENTERS VARIGHED: 1. uge

ARRANGEMENTERS HYPPIGHED: Ingen begrænsning

MAKSIMUM BESØGSTAL: 300 personer pr. event. Toilet-/

kioskbebyggelsen er fraregnet.

PERMANENTE ANLÆG

 > Anlæg til omklædning, toiletter, lockers og saunaer

 > Anlæg til støttepunkter til pop up-boder

 > Skiltning/wayfinding

 > El og vandindstallationer

MIDLERTIDIGE ANLÆG

 > Flag og skilte

 > Siddefaciliteter

 > Foodtruck og madboder 

 > Musik og højtaleranlæg (må anvendes 10-22)

 > Lys

EVENTPLADSEN 

Området er ca. 7.600 m². Området skal primært fungere som 

parkeringsareal. Parkeringsbåsene er opdelt af levende hegn. 

Området skal også kunne bruges til eventplads, og dermed 

huse store events som cirkus, festival og sportsarrangement-

er. Dette vil kræve at man fjerne de levende hegn mellem 

parkeringsbåsene. 

ARRANGEMENTERS VARIGHED: Events kan afholdes en uge 

af gangen, da områdets primære anvendelser er parkering, 

hvilket skal fastholdes.

ARRANGEMENTERS HYPPIGHED: Gennemsnitligt gives 

mulighed for ét event hver måned svarende til i alt 12 arrange-

menter om året.

MAKSIMUM BESØGSTAL: 1.500 personer pr. event.

PERMANENTE ANLÆG

 > El og vand installationer

MIDLERTIDIGE ANLÆG

 > Flag og skilte

 > Afmærkede aktivitets- og sportsbaner

 > Telte og vogne

 > Siddefaciliteter

 > Omklædningsfaciliteter

 > Foodtrucks og madboder

 > Scene 

 > Musik og højtaleranlæg (må anvendes 10-22)

 > Lys

DEN FLEKSIBLE BYGADE 
Området er ca. 1100 m². Området skal fungere som en 

fleksibel udvidelsesmulighed af restaurations- og butiksgaden 

i byen, så der kan laves lokalt salg og markedsdage her. Når 

området ikke bliver brugt kommercielt skal den fungere som 

naturrum, hvilket det er i dag. 

ARRANGEMENTERS VARIGHED: 1-3 dage om ugen

ARRANGEMENTERS HYPPIGHED: Hele året

PERMANENTE ANLÆG

 > Anlæg/støttepunkter til pop up-boder

MIDLERTIDIGE ANLÆG 

 > Flag og skilte

 > Siddefaciliteter

 > Musik og højtaleranlæg (må anvendes i tidsrummet 

10-17)

 > Lys

STEJLEPLADSEN
Området er ca. 4000 m². Området skal i sommerhalvåret fun-

gere som et aktivitetsområde med mulighed for afholdelse af 

arrangementer og events. I vinterhalvåret skal det fungere som 

naturområde med gennemgang for gående tilsvarende i dag. 

ARRANGEMENTERS VARIGHED: 1-3 dage

ARRANGEMENTERS HYPPIGHED: I høj- og skuldersæsonen 

(april, maj, juni, juli, august, september) må der laves arrange-

menter maksimum tre dage om ugen. Øvrige måneder om året 

må der ikke afholdes arrangementer på stedet.

MAKSIMUM BESØGSTAL: 200 personer pr. event.

MIDLERTIDIGE ANLÆG (maks. højde på anlæg må være 3 

meter.)

 > Flag og skilte

 > Afmærkede sportsbaner

 > Siddefaciliteter

 > Foodtrucks og madboder

 > Musik og højtaleranlæg (må anvendes i ml. 10-17)
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GÆLDENDE LOVGIVNING FOR 

PROJEKTOMRÅDET

Arealerne i området ligger alle inden for strandbeskyt-
telseslinjen.  Der er fredskov umiddelbart øst for områ-
det, som dog ikke forventes berørt af  de påtænkte ini-
tiativer. Derudover er dele af  området udpeget som §3 
område og natura 2000 område, udpegningsgrundlaget 
er en række naturtyper og arter, herunder klithede og 
store vandsalamander. De væsentligste problemstil-
linger i forhold til de beskrevne aktiviteter vil være 
relateret til strandbeskyttelseslinjen. 

REALISERBARHED – DEN VIDERE PROCES

Tiltagene der er beskrevet for hhv. Stranden og 
Stejlepladsen vil ikke kunne realiseres indenfor den 
etablerede fortolkning af  strandbeskyttelseslinjen. De 
vil i første omgang forudsætte en ansøgning til Kyst-
direktoratet. Derudover vil øvrige procedurer være 
nødvendige: 

 > For at muliggøre etablering af  permanente anlæg 
inden for strandbeskyttelseslinjen skal der udar-
bejdes en lokalplan med miljøkonsekvensvurder-
ing og muligvis et kommuneplantillæg.

 > Der skal udarbejdes en ansøgning til Kyst-
direktoratet vedrørende dispensation til den 
ændrede anvendelse af  arealer inden for strand-
beskyttelseslinjen. Mindre arrangementer af  
én dags varighed vil ofte kunne afholdes uden 
dispensation. Det kan f.eks. være et bryllup på 
stranden, hvortil der opsættes og efterfølgende 
nedtages faciliteter. Kystdirektoratet kan meddele 
dispensation til midlertidige arrangementer og 
aktiviteter af  en til tre dages varighed som f.eks. 
sportsarrangementer, cirkus eller koncerter, hvis 
arrangementet eller aktiviteten er foreneligt med 
arealets karakter.

 > Hvis der er tale om tilbagevendende anvendelse 
af  et areal til midlertidige aktiviteter og arrange-
menter, kan der i nogle tilfælde meddeles en 
rammedispensation til ejeren af  arealet. Ramme-
dispensationen kan f.eks. angive, hvor mange 
arrangementer, der må være om året, hvor mange 

dage de enkelte arrangementer må strække sig 
over, hvor stort et areal, der må anvendes, m.v. 
Rammedispensationer meddeles typisk ikke for 
mere end tre år ad gangen.

 > Såfremt der ønskes aktiviteter inden for biotoper 
omfattet af  Naturbeskyttelseslovens §3 og 
Natura 2000, skal der udarbejdes ansøgning om 
dispensation fra beskyttelsen såfremt der kan 
ske tilstandsændringer som følge af  aktiviteten. 
Ansøgning om dispensation skal indgives til 
kommunen.

 > Effekten af  muligheden for opstilling af  food-
trucks og pop up boder bør vurderes i kommun-
ens detailhandelsstrategi for området.  

 > Det lokale beredskab skal høres.

 > Det lokale ejerskab og samarbejde er centralt for 
at udviklingen drives frem. Der er et stort lokalt 
engagement blandt foreningerne og de erhvervs-
drivende langs nordkysten, og de forskellige ak-
tører er meget interesserede i at mødes omkring 
udviklingen af  deres lokalområde, og nye kontak-
ter er skabt. En succesfuld plan for området bør 
derfor baseres på en inddragelsesproces blandt de 
lokale i Liseleje.

NY PLANLOV

Med den nye planlov, som blev vedtaget i 2017, åbnes 
op for en række nye muligheder for udvikling langs 
kysterne. Dette afspejles også i turismeerhvervet, hvor 
der åbnes for en række nye initiativer, som kan give 
mulighed for ny udvikling og udnyttelse af  turismepo-
tentialet.

De åbne kyster skal stadig udgøre en væsentlig na-
tur- og landskabelig værdi i Danmark. Hensynet til 
at bevare de åbne kyster som en væsentlig natur- og 
landskabsressource justeres, ved at det bliver op til den 
enkelte kommune at tage initiativ til planlægning for 
turisme, vækst og udvikling inden for kystnærhedszo-
nen. 
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STRANDBESKYTTELSESLINJENS
BESTEMMELSER
Strandbeskyttelseslinjen markerer en zone der 
som udgangspunkt er 300 meter fra strand-
bredden og ind i landet. Inden for strandbeskyt-
telseslinjen må der ikke opføres anlæg, der 
ændrer tilstanden og anvendelsen af området. 
Formålet er at bevare de åbne kyster og de 
landskabelige, naturmæssige og rekreative 
værdier, der knytter sig til kysterne. 

Forbuddet mod tilstandsændringer indebærer 
blandt andet, at der ikke må opstilles telte eller 
salgsboder, opsættes hegn, etableres parke-
ringspladser eller ændres i terrænet. Det er dog 
muligt at afholde midlertidige arrangementer, 
der f.eks. forudsætter opstilling af toiletvogne 
og/eller telte. Denne slags aktiviteter kræver 
typisk dispensation. 

For at kunne anvende arealer, der er beliggende 
i strandbeskyttelseslinjen, skal det konkrete 
arrangements eller anlægs påvirkning af kyst-
landskabet, naturen og de rekreative interesser i 
området, herunder offentlighedens adgang til og 
langs stranden, beskrives.

Den enekelte kommune kan således udpege udviklings- 
områder, hvor der kan gives adgang til at planlægge 
for byudvikling og gives tilladelse til etablering af  
nye anlæg. Udpegningen af  udviklingsområder skal 
ske i samspil med udpegningen af  eksisterende og 
potentielle naturområder for at sikre flere og større 
sammenhængende naturområder i kystnærhedszonen. 

Hvis den enkelte kommunalbestyrelse ønsker at oprette 
udviklingsområder, skal der fremsendes en ansøgning 
til Erhvervsministeriet. Den konkrete kommune- og 
lokalplanlægning for udviklingsområderne kan først 
sættes i gang efter Erhvervsministeriets godkendelse.
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Helsingør/
Trykkerdam-

Helsingør/
Trykkerdam-

Gilleje

Hornbæk

Tisvildeleje

Liseleje

Hundested

Lynæs

Nivå

Skotterup

Helsingør/
Trykkerdammen

Helsingør/
Grønnehave

Espergærde

BYSTRANDE

Dronningmølle

Rågeleje

POTENTIALE FOR FORSKELLIGE 
BYSTRANDS-IDENTITETER

Gilleje

Hornbæk

Tisvildeleje

Liseleje

Hundested

Lynæs

Nivå

Skotterup

Helsingør/
Trykkerdammen

Helsingør/
Grønnehave

Espergærde

Dronningmølle

Rågeleje

Hornbæk i 
verdensklasse

Portal for Den
Danske Riviera 

Liseleje byder 
velkommen

Den autentiske 
badeby

POTENTIALE FOR FORSKELLIGE 
BYSTRANDS-IDENTITETER

DEN DANSKE RIVIERA

Halsnæs Kommune

Helsingør Kommune
Gribskov Kommune

Fredensborg Kommune
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Der er i dag defineret 13 bystrande langs Nordkysten. 
Bystrandene er strande, hvor der kan være et særligt 
højt aktivitetsniveau. Af  de fire strandkategorier, der 
er beskrevet i afsnit 4, er det bystrandene, som har 
de bredeste anvendelsesmuligheder. Det er de steder, 
som i dag er mest besøgt, og hvor der er den største 
efterspørgsel på tilladelser til at afholde events og 
bylivsaktiviteter. Nogle af  de byer, som bystrandene 
ligger ved, er allerede i dag etablerede fyrtårnsdestina-
tioner for turister og dermed centrale i brandingen af  
og fortællingen om “Strandene langs den danske Rivi-
era”. I en turistmæssig sammenhæng er det vigtigt, at 
de enkelte bystrande kan tilbyde forskellige og unikke 
oplevelser og services, og at de hver især udnytter 
deres stedsspecifikke kvaliteter til at fastholde eller 
udvikle deres position som turistdestination. 

PRINCIPPER FOR BYSTRANDE
For hver bystrand er der beskrevet et princip for 
indretning af  bystranden med udpegning af  henholds-
vis kerneområde, supportområder og eventuelle po-
tentialeområder. Kerneområdet er selve strandstræk-
ningen. Supportområderne er områder, som allerede i 
dag understøtter stranden, og som kan være med til at 
udvikle strandens brug, f.eks. en nærliggende par-
keringsplads eller toiletfaciliteter. Potentialeområder 
er områder i forbindelse med selve stranden, som kan 
udvikles til supportområde for stranden f.eks. midlerti-
digt, men som ikke udnyttes i dag. 

STRANDZONER

hav

land

STØTTEOMRÅDER
POTENTIALEOMRÅDER

KERNEOMRÅDE

KERNEOMRÅDE
Stranden og eventuelt klitområde

Eksisterende veje og ankomstpunkter til stranden

SUPPORTOMRÅDE
Område som i dag er vej- og parkeringsområde 
og hvor der er mulighed for etablering af anlæg der kan
understøtte strandnes aktiviteter og udvikling

POTENTIALEOMRÅDE
Område som i dag er bevokset området og
hvor der er mulighed for etablering af anlæg der kan 
understøtte strandens aktiviteter og udvikling 

BLÅT STØTTEPUNKT
Placering af et blåt støttepunkt her vil kunne understøtte
strandens aktiviteter og udvikling 

PRINCIP FOR UDPEGNING STRANDOMRÅDER 
OG TILHØRENDE UDVIKLINGSOMRÅDER

SIGNATURFORKLARING TIL 
BYSTRANDSKORTENE

6   Profilbeskrivelser af de 13 bystrande
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MULIGE EFFEKTER AF FOOD-
TRUCKS OG POP-UP BUTIKKER 
“En food-truck eller pop-up butik kommer 
i udgangspunktet til temmelig befolkede 
områder i en kort periode, særligt om som-
meren, og sælger kaffe, sandwich mv. 
Der er typisk kun 1-2 medarbejdere her.
Et bud er, at de skal omsætte for ca. 100-
200.000 kr. om måneden for at holde det 
kørende. Hvis de har åbent i maj, juni, juli, 
august, september svarer det til 5 måneder 
og i alt 500.000- 1 mio. kr. 
Et andet (groft) bud er, at 50 % af omsæt-
ningen kommer fra spontane køb, der ikke 
vil være sket uden food-trucken. Dermed 
bliver effekterne for de eksisterende butik-
ker måske ca. 250.000 kr. – 500.000 kr. pr. 
sæson for en food-truck.”
Detailhandelsekspert hos COWI

BLÅT STØTTEPUNKT
Et blåt støttepunkt er et sted på, eller i 
nærhed til vandet, som i sin udformning 
understøtter forskellige aktiviteter. Det kan 
både være store og små anlæg som f.eks. 
et havnebad, en shelter, foreningslokaler 
eller en ponton til isætning af kajakker.
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POTENTIALE
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

KERNEOMRÅDE

SUPPORT
OMRÅDE

SUPPORT
OMRÅDE

Nivå 
Bystrand
FREDENSBORG KOMMUNE

Nivå bystrand ligger i forbindelse 
med Nivå Havn. Havnen er en 
lystbådehavn, der har et intimt 
havnemiljø med små røde træhuse, 
hvor der er klubfaciliteter for 
diverse maritime sportsforeninger 
og restauranter. 

KERNEOMRÅDE
Strandrummet opleves som et 
afgrænset og beskyttet naturrum 
med klitter og beplantning.  
Stranden er en bred, men ikke 
særlig lang, sandstrand.

SUPPORTOMRÅDER
På lystbådehavnen er der parker-
ing, toiletter, omklædningsfaci-
liteter, grill mv. 

POTENTIALEOMRÅDER
Mellem havnen og stranden er 
der et mindre grønt areal som 
har potentiale for udvikling og 
etablering af  anlæg i forbindelse 
med stranden. 

MULIGE PERMANENTE 
FUNKTIONER

 > Anlæg/støttepunkter 
til pop up boder 

 > Skiltning/wayfinding
 > Belysning

 > Grejbank

MULIGHEED FOR 
MIDLERTIDIGE 
FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Afmærkede aktivitets- 

og sportsbaner
 > Siddefaciliteter
 > Bålpladser
 > Musik og højtaleranlæg
 > Lys
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POTENTIALE
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

KERNEOMRÅDE

SUPPORT
OMRÅDE

SUPPORT
OMRÅDE

MULIGE MIDLERTIDIGE 
FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaciliteter
 > Bålpladser
 > Foodtrucks og mad-

boder
 > Salg og udlejning af 

strandrelaterede pro-
dukter

 > Musik og højtaleranlæg

 > Lys
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UDVIKLINGS- 
OG TURISMEPOTENTIALE
Stranden har potentiale for ud-
vikling med særligt midlertidige 
aktiviteter, da havnen allerede 
understøtter området med bymæs-
sige funktioner. Ekstra aktiviteter 
vurderes at ville kunne bidrage 
positivt til havnen og udvikle 
området som hele. 

UDFORDRINGER
Parkeringsfaciliteterne bør un-
dersøges nærmere, hvis stranden 
skal danne ramme for større 
arrangementer. Nivå Bystrand 
tilbyder det samme miljø som 
Espergærde og Skotterup by-
strande.
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AKTØRERNE SIGER
 > Mange maritime oplevelser/aktiviteter; ro- og kajakklub, lystfisk-

erforening, helårsbadeklub, surfing
 > Danmarks største windsurfing-klub
 > Udlejning af udstyr til maritim sport
 > Surfcenter Lynæs har også eksperimentere med at sende vogn 

med surfudstyr til køb og leje til Nivå
 > Særligt kulturarvsmiljø “Danmarks smukkeste havn” “Et fantas-

tisk sted af opleve solnedgang!”
 >  Havnen har restauranter – også med levende musik 
 >  Selve strandområdet er en rigtig fin og børnevenlig strand
 >  Den nærliggende campingplads’ gæster benytter både strand 

og havn – og disses mange tilbud
 >  De lokale aktører skal inddrages i turismeudviklingen af stedet, 

herunder foreninger og havnechef  

AKTØRERNE IDÉER TIL UDVIKLING
 > Nye og større rammer til ro- og kajakklubben og lystfiskerforenin-

gen
 > Kajakfaciliteter langs kysten kan bidrage til turismen
 > Håndtere speedbåde og vandscootere der sejler tæt på land - de 

skaber utryghed og støjforurening
 > Bedre faciliteter for surfklubben
 > Arbejde med parkeringsudfordringen
 > Slæbested til joller
 > Der bør tænkes på vandskifolket omkring en evt. surfzone
 > Løse konflikter mellem åbentvandssvømning og roklub, f.eks. med 

zoneinddeling
 > En pendant til Amager Strandpark, med inddæmmet vand
 > Vandscooterbane – det gør det nemmere for politiet at styre 

området
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Espergærde
Bystrand
HELSINGØR KOMMUNE

KERNE
OMRÅDE

SUPPORT
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

Blåt støttepunkt

POTENTIALE
OMRÅDE

Espergærde bystrand ligger i direkte forbindelse med 
Espergærde by og Strandvejen, der er hovedfærsels-
vejen gennem Espergærde. På Strandvejen er enkelte 
butikker og restauranter. I forlængelse af  stranden 
ligger en mindre lystbådehavn med røde træhuse, med 
samme karakter som Nivå Havn, men i mindre skala. 
Ud til stranden ligger desuden private huse med haver 
og udstuer. 

KERNEOMRÅDE
Strandrummet opleves som et mindre afgrænset 
naturrum, der omsluttes af  et bredt bevokset areal 
med siv og buske. Stranden er sandstrand.  

SUPPORTOMRÅDER
Espergærde by, og til dels havnen, rummer bymæssige 
faciliteter, der kan understøtte events og aktiviteter på 
stranden. Ved havnen er der parkeringsfaciliteter.  

POTENTIALEOMRÅDER
Det bevoksede areal på stranden har potentiale for 
udvikling og etablering af  anlæg i forbindelse med 
stranden.

MULIGE MIDLERTIDIGE  
FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Afmærkede aktivitet- og 

sportsbaner
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaciliteter
 > Bålpladser
 > Foodtrucks og  madboder
 > Salg og udlejning af  

strandrelaterede produkter
 > Musik og højtaleranlæg

 > Lys
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KERNE
OMRÅDE

SUPPORT
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

Blåt støttepunkt

POTENTIALE
OMRÅDE

MULIGE PERMANENTE 
FUNKTIONER

 > Anlæg til omklædning, 
toiletter, lockers og sau-
naer

 > Anlæg/støttepunkter til 
pop up - boder

 > Anlæg til mødesteder og 
fællesrum

 > Anlæg til strandfitnes
 > Skiltning/wayfinding
 > Belysning

 > Grejbaner

MULIGE MIDLERTIDIGE 
FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Afmærkede aktivitet- og 

sportsbaner
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaciliteter
 > Bålpladser
 > Foodtrucks og madboder
 > Musik og højtaleranlæg

 > Lys

MULIGE PERMANENTE 
FUNKTIONER

 > Stier og veje

 > Broer og Trapper
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UDVIKLINGS- 
OG TURISMEPOTENTIALE
Da stranden ligger tæt på byen 
og langs Strandvejen, er det 
forholdsvist nemt dels at synlig-
gøre strandenes aktiviteter for 
forbipasserende, og dels at benytte 
byens funktioner ifm. arrange-
menter. Derudover er strækningen 
Nivå-Espergærde-Skotterup en 
smuk rute med herskabsvillaer fra 
1920’erne og 30’erne, badehoteller 
og små restauranter. Strækningen 
kan med fordel samtænkes som 
én destination ved større be-
givenheder pga. den korte afstand 
strandene imellem.

UDFORDRINGER
Stranden og supportområdet 
omkring stranden er ikke stort 
og bl.a. parkeringsfaciliteter 
bør undersøges nærmere, hvis 
stranden skal danne ramme for 
større arrangementer. Espergærde 
bystrand tilbyder det samme miljø 
som Nivå og Skotterup bystrande 
og har dermed ikke sin egen 
identitet..



13 BYSTRANDE //

57



den danske Riviera
Strandene langs 

58

SUPPORT
OMRÅDE

KERNE
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

SUPPORT
OMRÅDE

SUPPORT
OMRÅDE

Skotterup bystrand ligger i di-
rekte forbindelse med byen langs 
Strandvejen, der er hovedfær-
selsvejen gennem Snekkersten. 
Stranden er byens naturrum.

KERNEOMRÅDE
Strandrummet opleves som et 
lang og smalt naturrum med et 
bredt græsareal ud til vejen og 
byen. Selve stranden er en smal 
sandstrand. Der er enkelt bænke 
i området, og oplag af  mindre 
robåde.

SUPPORTOMRÅDER
Der er en lille, men let 
tilgængelig, offentlig parkerings-
plads, langs Strandvejen. Her-
fra er der en offentlig sti ned til 
stranden. Der findes offentlige 
toiletter ved stranden. Derudover 
er der et større support område 
med parkeing, naturfitness mv. på 
den anden side af  Strandvejen. 

POTENTIALEOMRÅDER
Græsarealet har potentiale for 
udvikling og etablering af  anlæg i 
forbindelse med stranden.

MULIGE PERMANENTE FUNKTIONER
 > Stier og veje
 > Broer og trapper
 > Anlæg til omklædning, toiletter, skabe 

og saunaer
 > Anlæg/støttepunkter til pop up boder
 > Anlæg til mødesteder og fællesrum
 > Anlæg til strandfitness
 > Skiltning/wayfinding
 > Belysning

 > Grejbanker

MULIGE MIDLERTIDIGE 
FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Afmærkede aktivitets- og 

sportsbaner
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaciliteter
 > Bålpladser
 > Foodtrucks og madboder
 > Salg og udlejning af strand-             

relaterede produkter
 > Musik og højtaleranlæg

 > Lys

Skotterup
Bystrand
HELSINGØR KOMMUNE
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SUPPORT
OMRÅDE

KERNE
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

SUPPORT
OMRÅDE

SUPPORT
OMRÅDE
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UDVIKLINGS- 
OG TURISMEPOTENTIALE
Da stranden ligger tæt på byen 
og langs Strandvejen, er det 
forholdsvist nemt dels at synlig-
gøre strandenes aktiviteter for 
forbipasserende, og dels at benytte 
byens funktioner if. med arrange-
menter.  Derudover er stræknin-
gen Nivå-Espergærde-Skotterup 
en smuk rute med herskabsvillaer 
fra 1920’erne og 30’erne, badeho-
teller og små restauranter. Stræk-
ningen kan med fordel samtænkes 
som én destination ved større be-
givenheder pga. den korte afstand 
strandene imellem.

UDFORDRINGER
Parkeringsfaciliteterne bør under-
søges nærmere, hvis stranden 
skal danne ramme for større ar-
rangementer. Skotterup Bystrand 
tilbyder det samme miljø som 
Nivå og Espergærde bystrande og 
stranden har derfor ikke sin egen 
identitet...
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AKTØRERNE SIGER 
 > Nemt at finde gode spisesteder 
 > Gode parkeringsfaciliteter for bilister 
 > Oplagt strand for havsvømmere 
 > Om aftenen skabes et natteliv af unge som giver noget støj for 

beboere nær strandene. Affald og bålrester efterlades. 
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SUPPORT
OMRÅDE

blåt støttepunkt

blåt støttepunkt

KERNE
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

Bystranden Trykkerdammen ligger langs Strandvejen 
i den sydlige del af  Helsingør by. Den er destination 
for vandaktiviteter og outdoor turister. Her er godt at 
dykke, da stenstrandene har et interessant maritimt 
miljø. 

KERNEOMRÅDE
På Trykkerdammen er der ikke en strand men et sten-
dige, hvorfra der går broer ud i vandet. 

SUPPORTOMRÅDER
Stranden har et godt og relativ stort supportområde 
med et mindre parkeringsareal, umiddelbart bag 
stranden. Derudover er der en roklub, bådudlejning og 
butik med fiskeudstyr, der er placeret ved stendiget, og 
som har en bro ud i vandet.

POTENTIALEOMRÅDER
Stendiget og den bagvedliggende vej og parkering-
splads har potentiale for udvikling og etablering af  
anlæg i forbindelse med stranden.

Trykkerdammen
Bystrand
HELSINGØR KOMMUNE

MULIGE PERMANENTE 
FUNKTIONER

 > Pop up boder
 > Skiltning/wayfinding

 > Omklædning, toiletter

MULIGE MIDLERTIDIGE 
FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaciliteter
 > Foodtrucks og madboder
 > Salg og udlejning af strand 

-relaterede produkter
 > Musik og højtaleranlæg

 > Lys
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SUPPORT
OMRÅDE

blåt støttepunkt

blåt støttepunkt

KERNE
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

MULIGHEED FOR 
PERMANENTE FUNKTIONER

 > Broer, promenade, siddefa-
ciliteter
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UDVIKLINGS- 
OG TURISMEPOTENTIALE
På det relative store supportom-
råde bag stendiget, hvor der i dag 
parkeres, er der mulighed for at 
etablere anlæg, der kan under-
støtte outdoor aktiviteterne. 
Området i forbindelse med 
bådudlejning og butik kan også 
opgrades og videreudvikles. 

UDFORDRINGER
Adgangen til vandet er kun mulig 
fra enkelte broer langs stendiget, 
og det er stort set ikke muligt at 
sidde ved vandet. 
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AKTØRERNE SIGER
 > Består udelukkende af stenstrand som blandt andet er godt til 

dykning 
 > Ideel strand til outdoorturisme; man finder både roklub og 

bådudlejning nær stranden. 
 > Mange ideer til udvikling af stranden, men manglende beslut-

ningstagen/ageren på forslag. 
 > Fine udgangsforhold til vandet grundet nyere etableret badebro.

AKTØRERNES IDÉER TIL UDVIKLING
 > Udlægning af et “vrag” til brug for spændende dykkerudflugter. 

Det kan f.eks. være en betonpram/flydende platform. Alternativt 
kan der etableres et stenrev.

 > Luk for gennemkørsel, så der kan laves P-areal i stedet. 
 > Mere parkering omkring stranden. 
 > Opsætning af offentlige toiletter 

AKTØRINPUT OM DYKNING 
LANGS NORDKYSTEN

 > Stenstrandene langs Trykkerdammen-Hels-
ingør-Hornbæk og Snekkersten består af sten-
strande som er oplagt til dykning og snorkling. 

 > Der er etableret en række snorkelstier under 
vandet ved Kronborgpynten og Hornbæk. 

 > Stenstrandede giver et rigt og spændende 
dyreliv i vandet; Oplagt sted for dykkere. 

 > Gæster der snorkler og dykker benytter bilen 
til strandene, da udstyret er tungt at bære. 

 > Ved flere af strandene er adgangsforholdene i 
bil dårlige for dykkere. Der mangler P-pladser
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KERNE
OMRÅDE

SUPPORT
OMRÅDE

SUPPORT
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE
“Strandpromenaden”

POTENTIALE
OMRÅDE

blåt støttepunkt

Bystranden Grønnehave ligger i den nordlige del af  
Helsingør by ved siden af  lystbådehavnen og i forlæn-
gelse af  Kronborg, Kulturværftet og Søfartsmuseet.

KERNEOMRÅDE
Grønnehave strand er en af  de største bystrande på 
kyststrækningen, og stranden vokser hvert år pga. 
sandflugt hertil. Strandrummet opleves som et stort 
men afgrænset naturrum med en større sandstrand 
og bagvedliggende klitområde. I klitterne er der en 
legeplads, og god udsigt til Helsingør by og Kronborg 
Slot. Der er en asfalteret passage “Strandpromenaden”, 
der adskiller stranden fra en campingplads. 

SUPPORTOMRÅDER
Bagved stranden er der et grønt område med stier 
og toiletter, og der er en større parkeringsplads ved 
stranden i forbindelse med lystbådehavnen.

POTENTIALEOMRÅDER
“Strandpromenaden” og det grønne område, bagved 
stranden, har potentiale for udvikling og etablering af  
anlæg i forbindelse med stranden.  

Grønnehave
Bystrand
HELSINGØR KOMMUNE

MULIGE PERMANENTE 
FUNKTIONER

 > Stier og veje
 > Broer og trapper
 > Anlæg til omklædning,      

toiletter, lockers og saunaer
 > Anlæg/støttepunkter til pop 

up boder
 > Salg og udlejning af strand- 

relaterede produkter
 > Anlæg til mødesteder og 

fællesrum
 > Anlæg til strandfitness
 > Skiltning/wayfinding
 > Belysning

 > Grejbanker
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KERNE
OMRÅDE

SUPPORT
OMRÅDE

SUPPORT
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE
“Strandpromenaden”

POTENTIALE
OMRÅDE

blåt støttepunkt

MULIGE MIDLERTIDIGE 
FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Afmærkede aktivitets- og 

sportsbaner
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaciliteter
 > Bålpladser
 > Musik og højtaleranlæg
 > Lys



den danske Riviera
Strandene langs 

68

UDVIKLINGS- 
OG TURISMEPOTENTIALE
Grønnehave strand har et stort 
udviklingpotentiale pga. strandens 
størrelse og kapacitetsmuligheder, 
den gode badestrand og klitmiljø, 
supportområderne samt nærheden 
til Helsingør centrum. Her kan 
der skabes gode muligheder for 
at afvikle større events der evt. 
kan udnytte de storre kulturin-
stitutionernes tilstedeværelse i 
området. 

UDFORDRINGER
Der er ikke bymæssige funktioner 
der kan understøtte strandens 
brug.
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AKTØRERNE SIGER
 > Meget aktivitet og mange brugere af stranden. Helsingør camp-

ing og vandrehjem er populært blandt besøgende. 
 > Stranden er handicapvenlig og rummer både handicaptoilet og 

handicapbro. 
 > Stranden rummer mange faciliteter til alle aldre; herunder god 

iskiosk, hundestrand, mulighed for strandvolley, bål-plads, 
strandlegeplads, kajakudlejning samt et fiskekøkken. 

 > Stranden er kendt som værende en af de bedste badestrande 
langs nordkysten 

 > Stranden vokser sig hvert år større grundet sandflugt. 
 > En etablering af strandpromenade fra Lystbådehavnen i Hels-

ingør til Marienlyst hotel håbes at være med i det kommunale 
budget 2018. 

 > Planlægning af etageboliger på industrigrunden bag stranden. 
Unik beliggenhed. 

 > Grønnehave trækker folk til grundet mange aktiviteter og attrak-
tioner.  

 > Grønnehave er livredningstjenestens mindst besøgte, men den 
har et stort potentiale.

AKTØRERNES IDÉER TIL UDVIKLING
 > Snorkelbane 
 > Hundevenlig strand (zone)
 > Solnedgangsplads
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blåt støttepunkt

KERNE
OMRÅDE

SUPPORT 
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

Hornbæk bystrand ligger i forlængelse af  Hornbæk by 
og Hornbæk havn. Hornbæk by er et kendt turistmål 
og er centrum for det gode byliv ved Nordsjællands 
strande.     

KERNEOMRÅDE
Strandrummet er bredt og langt med et større bag-
vedliggende klitområde, hvorfra der er udsigt over 
stranden. Her kan man mærke natures kræfter. På 
stranden ligger en bygning, som i dag benyttes til 
issalg og toilet. 

SUPPORTOMRÅDER
Hornbæk by og havn understøtter strandens aktiv-
iteter med forskellige bymæssige funktioner. Der er 
en større parkeringsplads i forbindelse med stranden, 
hvor der også er toiletfaciliteter. 

POTENTIALEOMRÅDER
Bygningen på stranden, og området omkring den, 
har potentiale for udvikling og etablering af  anlæg i 
forbindelse med stranden.

MULIGE PERMANENTE 
FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Afmærkede aktivitets- og 

sportsbaner
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaciliteter

 > Bålpladser

Hornbæk 
Bystrand
HELSINGØR KOMMUNE

MULIGE MIDLERTIDIGE 
FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Afmærkede aktivitets- og 

sportsbaner
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaciliteter
 > Bålpladser
 > Foodtrucks og madboder
 > Musik og højtaleranlæg

 > Lys
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blåt støttepunkt

KERNE
OMRÅDE

SUPPORT 
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

MULIGE PERMANENTE 
FUNKTIONER

 > Stier og veje
 > Broer og trapper
 > Anlæg til omklædning, 

toiletter, lockers og 
saunaer

 > Anlæg/støttepunkter til 
pop up boder

 > Salg og udlejning af 
strandrelaterede produk-
ter

 > Anlæg til mødesteder og 
fællesrum

 > Anlæg til strandfitness
 > Skiltning/wayfinding
 > Belysning
 > Grejbanker
 > Blå støttepunkter på 

vandet
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UDVIKLINGS- 
OG TURISMEPOTENTIALE
Stranden har et stort udvik-
lingspotentiale dels pga. strandens 
relativt store areal og dens gode 
strand og klitmiljø, og dels pga. 
dens nærhed til Hornbæk by. 
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AKTØRERNE SIGER 
 > Havnen består af mange faciliteter som gør stranden attraktiv for 

alle aldre; badestrand, havn, legepladser, restau- 
ranter, grillbar, offentlige toiletter, bålplads, hundestrand, fiskeri, 
kitesurfing, kajak, vindsurfing, bølgesurf, vinterbadning, beach-
volley samt gode hoteller. 

 > Livreddertjenesten følger ofte op på deres uddannelse med 
kurser – giver tryghed. 

 > Stranden omtales af borgerne som “Rivieraen”
 > Der er flere indgangsveje til stranden. 
 > Børnestrand 
 > Flere events bl.a. Hornbæk Polo – world cup turnering, pony-

træk. 
 > Havnen er fuldt udbygget, der ligger bl.a. bådhuse i kystbeskyt-

telseslinjen. 
 > Udfordringer med frit løbende hunde, store mængder skrald, 

parkeringspladsmangel og manglende toiletter. Kamp mod 
sandvandringen.

AKTØRERNES IDÉER TIL UDVIKLING
 > Mulighed for en hundestrand/park?
 > Nordkystens Cold Hawaii
 >  Underjordisk skraldeanlæg er lavet
 > Optimering af parkeringsarealerne
 > Flere toiletter inkl. mulighed for bad
 > Solnedgangsterrasse med træ dæk på stranden som en slags 

promenade der går fra grillbaren til havnen
 > Fitness-udstyr på stranden
 > Ekstra skraldespandstømning i weekender og ferier eller ifm. 

events
 > Mere formidling, f.eks. af kystens kulturarv og natur
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KERNE
OMRÅDE

SUPPORT 
OMRÅDE

SUPPORT 
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

blåt støttepunkt

Dronningmølle bystrand ligger langs hovedvejen i 
Dronningmølle, som har en campingplads, enkelte 
butikker, sommerhuse og et mindre antal helårs-
huse.   

KERNEOMRÅDE
Stranden opleves isoleret i forhold til byområdet, og 
stranden kan ikke ses fra vejen. Strandrummet åbner 
sig op som en lang og flad strækning. Her kan man 
mærke naturens kræfter. Stranden er en bred sand-
strand.

SUPPORTOMRÅDER
Stranden har to indgange med parkering begge steder. 
Den vestlige adgang ligger dog på den anden side af  
vejen. Parkeringsarealerne er forholdsvise store.

POTENTIALEOMRÅDER
Et mindre areal langs vejen, ved adgangsstien til 
stranden, har potentiale for udvikling og etablering af  
anlæg i forbindelse med stranden.

Dronningmølle 
Bystrand
GRIBSKOV KOMMUNE
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KERNE
OMRÅDE

SUPPORT 
OMRÅDE

SUPPORT 
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

blåt støttepunkt
MULIGE MIDLERTIDIGE 
FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaciliteter
 > Foodtrucks og madboder

MULIGE PERMANENTE
FUNKTIONER

 > Stier og veje
 > Broer og trapper
 > Anlæg til omklædning, toilet-

ter, lockers og saunaer
 > Anlæg/støttepunkter til pop 

up boder
 > Anlæg til mødesteder og 

fællesrum
 > Anlæg til strandfitness
 > Skiltning/wayfinding
 > Belysning
 > Grejbanker

MULIGE MIDLERTIDIGE 
FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Afmærkede aktivitets- og 

sportsbaner
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaciliteter
 > Bålpladser
 > Foodtrucks og madboder
 > Musik og højtaleranlæg
 > Lys
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UDVIKLINGS- 
OG TURISMEPOTENTIALE
Stranden har et stort udviklings- 
potentiale pga. dens relative store 
rumlighed samtidig med, at par-
keringspladserne kan udnyt-
tes som steder, der tydeliggør 
stranden fra vejen og til anlæg 
i forbindelse med aktiviteter på 
stranden. 

UDFORDRINGER
Der er ikke nogen bymæssige 
faciliteter, der kan understøtte 
stranden. Stranden er ikke synlig i 
forhold til byen og hovedvejen.  
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AKTØRERNE SIGER
 > Stranden er en del af Nationalparken Kongernes Nordsjælland.
 > Gæster fra nærliggende campingplads er flittige brugere af 

stranden
 > God tilgængelighed 
 > Flere gode spisesteder 
 > Put & take-sø 
 > Gode muligheder for beachvolley i østlig ende

AKTØRERNES IDÉER TIL UDVIKLING
 > Kajakhotel til ture rundt om Nordkysten ved Dronningmølle og 

Rågeleje
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Gilleleje bystrand ligger på kanten 
af  byen med boligområder mod 
vest og syd og industrihavn mod 
øst. 

KERNEOMRÅDE
Man ankommer fra byen til 
stranden ved en større parke-
ringsareal, hvorfra der er direkte 
adgang til stranden. Ved siden af  
stranden er et mellemstort grønt 
areal med klitbeplantning. Strand- 
rummet er bredt og langt. Her 
kan man mærke naturens kræfter. 
Selve stranden er sandstrand.  

SUPPORTOMRÅDER
Parkeringsarealet er relativt stort 
og kan rumme anlæg til aktivi-
teter og udvikling af  stranden.

KERNE
OMRÅDE

POTENTIALE 
OMRÅDE

SUPPORT 
OMRÅDE

blåt støttepunkt

Gilleleje 
Bystrand
GRIBSKOV KOMMUNE

MULIGHED FOR MIDLER-
TIDIGE FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Afmærkede aktivitets- 

og sportsbaner
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaciliteter

 > Bålpladser

MULIGE PERMANENTE 
FUNKTIONER

 > Stier og vjen
 > Anlæg til omklædning, 

toiletter, lockers og 
saunaer

 > Anlæg/støttepunkter til 
pop up boder

 > Anlæg til mødesteder og 
fællesrum

 > Anlæg til strandfitnes
 > Skiltning/wayfinding
 > Belysning

 > Grejbanker
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KERNE
OMRÅDE

POTENTIALE 
OMRÅDE

SUPPORT 
OMRÅDE

blåt støttepunkt
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UDVIKLINGS- 
OG TURISMEPOTENTIALE
Det grønne areal og parkerings-
arealet har et udviklingspotentiale 
i forhold til placering af  anlæg der 
kan understøtte liv og udvikling 
af  stranden. 

UDFORDRINGER
Der er ikke bymæssige funktioner 
i direkte forbindelse med stranden.
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AKTØRERNE SIGER 
 > Aktiv havn med bl.a. lystbådehavn med restaurant, roning, 

svømning, Kajak, SUP, lystfiskeri mv. 
 > Stærk lokalt engagement og aktivt foreningsliv. 
 > Mange årlige events ved havnen; Bakkefest, Gilleleje festival og 

marked på torvet hele sommeren
 > God badestrand
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blåt støttepunkt

SUPPORT 
OMRÅDE

KERNE
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

SUPPORT 
OMRÅDE

Rågeleje bystrand ligger langs 
vejen og Rågeleje, hvorfra der er 
adgang til stranden. Byen har et 
intimt miljø med enkelte restau-
ranter og butiksfunktioner.

KERNEOMRÅDE
Der ligger et større beton anlæg 
på stranden med promenadedæk 
og trapper. Strandrummet er 
langt, smalt og fladt. Her kan man 
mærke naturens kræfter. Stranden 
er en flad stenstrand

SUPPORTOMRÅDER
Byen har bymæssige funktioner 
som understøtte strandens aktivi-
teter samt en stor parkeringsplads. 

POTENTIALEOMRÅDER
Det nære vandområde i forhold til 
stranden har et udviklingspoten-
tiale, i forhold til at skabe bedre 
adgang fra stranden til vandet, og 
i forhold til at skabe bedre ophold 
på vandet. 

Rågeleje 
Bystrand
GRIBSKOV KOMMUNE



13 BYSTRANDE //

83

blåt støttepunkt

SUPPORT 
OMRÅDE

KERNE
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

SUPPORT 
OMRÅDE

MULIGE PERMANENTE 
FUNKTIONER

 > Stier og veje
 > Broer og trapper
 > Anlæg til omklædning, toi-

letter, lockers og saunaer
 > Anlæg/støttepunkter til pop 

up boder
 > Anlæg til mødesteder og 

fællesrum
 > Anlæg til strandfitness
 > Skiltning/wayfinding
 > Belysning
 > Grejbanker

MULIGE MIDLERTIDIGE 
FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Afmærkede aktivitets- og 

sportsbaner
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaciliteter
 > Bålpladser
 > Foodtrucks og madboder
 > Musik og højtaleranlæg
 > Lys
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UDVIKLINGS- 
OG TURISMEPOTENTIALE
Strandens nærhed til byen er 
et potentale for udvikling, hvor 
sammenhængen mellem de to er 
central. 

UDFORDRINGER
Stranden er meget stenet, hvilket 
gør den mindre god som bade-
strand i forhold til de øvrige 
strande langs kysten.



13 BYSTRANDE //

85

AKTØRERNE SIGER
 > Gode faciliteter som toiletter, vand og restauranter  
 > Markedsdage i juli måned
 > God mulighed for at surfe

AKTØRERNES IDÉER TIL UDVIKLING
 > Flere toiletter og bænke 
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SUPPORT 
OMRÅDE

blåt støttepunkt

SUPPORT 
OMRÅDE

SUPPORT 
OMRÅDE

KERNE
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

Tisvilde bystrand ligger i umid-
delbar forlængelse af  Tisvilde by.  
Tisvilde by er et kendt turiststed 
og byen har et livligt miljø af  
restauranter, kaffebarer og strand-
butikker

KERNEOMRÅDE
Fra byen ankommer man til et 
stort parkeringsområde, hvorfra 
man kan gå gennem et min-
dre klitareal ned til stranden. 
Stranden er en langstrakt og bred 
sandstrand. Her kan man mærke 
naturens kræfter.

SUPPORTOMRÅDER
Parkeringsområdet er et at de 
største supportområder langs 
kysten, og bruges allerede i dag 
til store events som “Musik i 
Lejet”. I forbindelse med parker-
ingspladsen er der et nyåbnet hus 
“Tisvilde Naturrum” hvor der er 
omklædnings- og toiletfaciliteter, 
mulighed for cykelvask, surfboard 
opbevaring mv. Deruodver er der 
netop åbnet en større naturlege-
plads i skoven bag ved parkering-
spladsen.

Tisvildeleje 
Bystrand
GRIBSKOV KOMMUNE



13 BYSTRANDE //

87

SUPPORT 
OMRÅDE

blåt støttepunkt

SUPPORT 
OMRÅDE

SUPPORT 
OMRÅDE

KERNE
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

MULIGE PERMANENTE 
FUNKTIONER

 > Stier og veje
 > Broer og trapper
 > Anlæg til omklædning, 

toiletter, lockers og 
saunaer

 > Anlæg/støttepunkter til 
pop up boder

 > Anlæg til mødesteder 
og fællesrum

 > Skiltning/wayfinding
 > Belysning

 > Grejbanker

MULIGHEED FOR 
MIDLERTIDIGE FUNK-
TIONER

 > Flag og skilte
 > Afmærkede aktivitets- 

og sportsbaner
 > Siddefaciliteter
 > Bålpladser
 > Musik og højtaleran-

læg
 > Lys

MULIGE MIDLERTIDIGE 
FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Afmærkede aktivitets- 

og sportsbaner
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaciliteter
 > Bålpladser
 > Foodtrucks og mad-

boder
 > Musik og højtaleranlæg

 > Lys
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UDVIKLINGS- 
OG TURISMEPOTENTIALE
Det brede strand og nærheden til 
den store parkeringsplads giver et 
stort udviklingspotentiale. Derud- 
over udgør også strandens nærhed 
til Tisvilde by et potentiale.

UDFORDRINGER
Der er ikke faciliteter til omklæd-
ning og lignende i forbindelse med 
stranden og de bymæssige funk-
tioner ligger forholdsvist langt fra 
stranden.
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AKTØRERNE SIGER
 > Stranden byder på mange forskelligartede aktiviteter: Kajak, 

SUP, svømning, legeplads, foodtrucks 
 > Musikfestivalen Musik i lejet tiltrækker omkring 10.000 gæster – 

turisme til byen
 > P-pladsen ved stranden kan udnyttes til store events
 > Ikke flere events og aktiviteter i højsæsonen
 > Meget få offentlige toiletter 
 > Svømmehallen flytter på stranden om sommeren 
 > Saunagus året rundt
 > Yogafestival
 > Tæt på Tisvildeleje Strand er er desuden Tisvilde Naturrum, 

som er en velfungerende enhed. Måske naturrum kan etableres 
andre steder langs Nordkysten? 

AKTØRERNE IDÉER TIL UDVIKLING
 > Skab mulighed for at lave midlertidige projekter og events langs 

kysten på udvalgte steder (kræver midler) 
 > Borde/bænke 
 > Flere foodtrucks 
 > Flere p-pladser
 > Adgang og tilgængelighed for kajakker og padde board 
 > Oplevelser med kajak og SUP, integreret samarbejde med lokale 

mad- og overnatningssteder
 > Crossfitanlæg/naturworkout (aktørerne er ved at skaffe penge)
 > Forbedre trafikale forhold gennem byen, det er en flaskehals
 > Fast bane med bøjer
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SUPPORT 
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

KERNE
OMRÅDE

blåt støttepunkt

POTENTIALE
OMRÅDE

Bystranden Liseleje ligger i direkte forlængelse af  Liseleje bys restaura-
tions- og butiksgade og i forbindelse med naturområdet Tisvilde hegn, hvor 
der er en hundeskov i baglandet. 
I Tisvilde hegn er der forskellige gå- og cykelstier til Liseleje by og strand. 
Der er et større parkeringsareal ved stranden, hvor også naturlegepladsen 
“Havtyren” ligger. Fra parkeringsarealet er der adgang til stranden fra en 
bred sti, som skærer sig gennem klitterne. Mellem byen og stranden ligger 
et mindre afgrænset græsområde. 

KERNEOMRÅDE
Strandrummet opleves som et afgrænset og beskyttet rum med diger ud fra 
kysten. Stranden er en bred sandstrand.  

SUPPORTOMRÅDER
Der er en handicapbro til badende ud for adgangsstien til stranden. Der-
udover er der en udsigtssterrasse på stranden, som også kan bruges af  
kørestolsbrugere. Parkeringsarealet er relativt stort. Der er en iskiosk 
og en boldbane i forbindelse med parkeringsarealet, som også ligger i 
forbindelse med byens restaurantions- og butiksgade. Byen har desuden 
bymæssige funktioner, der kan understøtte stranden. 

POTENTIALEOMRÅDER
Græsområdet, og et mindre areal langs vejen har et potentiale for udvikling 
og etablering af  sæsonbetonede anlæg. Deruodver har også stranden og de 
inddæmmede vandarealer et potentiale for udvikling i forhold til ophold i 
og på vandet..   

Liseleje 
Bystrand
HALSNÆS KOMMUNE

MULIGE MIDLERTIDIGE 
FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Afmærkede aktivitets- 

og sportsbaner
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaci-

liteter
 > Bålpladser
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SUPPORT 
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

POTENTIALE
OMRÅDE

KERNE
OMRÅDE

blåt støttepunkt

POTENTIALE
OMRÅDE

MULIGE PERMANENTE 
FUNKTIONER

 > Stier og veje
 > Broer og trapper
 > Anlæg til omklæd-

ning, toiletter, lockers 
og saunaer

 > Anlæg/støttepunkter 
til pop up boder

 > Anlæg til mødesteder 
og fællesrum

 > Anlæg til strandfitness
 > Skiltning/wayfinding
 > Belysning

 > Grejbanker

MULIGE PERMANENTE 
FUNKTIONER

 > Anlæg/støttepunkter 
til pop up boder

 > Anlæg til mødesteder 
og fællesrum

 > Skiltning/wayfinding
 > Belysning
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UDVIKLINGS- 
OG TURISMEPOTENTIALE
Strandens nærhed til byen og de 
relativt store supportområder i 
nærheden har et stort udviklings- 
potentiale. 

UDFORDRINGER
Der er ikke faciliteter til omklæd-
ning og lignende i forbindelse med 
stranden.
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AKTØRERNE SIGER
 > Op til 5000 besøgende på de gode sommerdage i juli og august. 

(sæsonen er kort og koncentreret) 
 > Parkeringspladsen sætter en begrænsning på antallet af gæster
 > Bymidten har restauranter, cafeer, bager, butikker og turistkontor
 > Torvedage i bymidten trækker mange gæster
 > Events: dragefestival, Store Badedag, Rivieraløbet
 > Faciliteter ved stranden nævnes naturlegepladsen, havtyren og 

en OW-bane 
 > Kun en enkelt iskiosk på stranden. 
 > Om sommeren er der foodtrucks på parkeringspladsen ved 

strande
 > Aktørerne oplever et rigtigt godt samarbejde med Naturstyrelsen 

og kommunen.
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KERNE
OMRÅDE

SUPPORT 
OMRÅDE

POTENTIALE 
OMRÅDE

POTENTIALE 
OMRÅDE

blåt støttepunkt

Bystranden Trekanten er et naturrum midt i Hundested by. Den ligger tæt 
på Hundested havn, hvor færgen til Rørvig afgår. Hundested er også besøgt 
af  krydstogtsskibe og har en særskilt lystbådehavn. Byen er karakteris-
teret ved både et livligt kreativt miljø omkring lystbådehavnen og et mere 
industrielt havnemiljø omkring færgelejet. Byen er her omkranset af  et 
kuperet terræn, hvor boligbebyggelserne ligger med udsigt over havnen og 
stranden. 

KERNEOMRÅDE
Strandrummet opleves som et afgrænset beskyttet naturrum. Stranden er 
en bred sandstrand. Der er boliger på den ene side af  stranden og et hav-
neområde på den anden side. Ind mod byen afgrænses stranden af  et fladt 
klitområde.

SUPPORTOMRÅDER
Havnen er et support område til stranden. Lystbådehavnen rummer toi-
letter, omklædningsfaciliteter, grill mv, som gør den til et oplagt support 
område til stranden . Mellem havnen og stranden er der desuden et mindre 
grønt areal, hvor der er mulighed for etablering af  midlertidige anlæg. 

POTENTIALEOMRÅDER
Stranden kan med fordel samtænkes med betondækket på havnen, og 
dermed sættes mere direkte i sammenhæng med havnen og byen.

Trekanten 
Bystrand
HALSNÆS KOMMUNE

MULIGE PERMANENTE 
FUNKTIONER

 > Anlæg til omklædning, 
toiletter, lockers og 
saunaer

 > Anlæg/støttepunkter til 
pop up boder

 > Anlæg til mødesteder 
og fællesrum

 > Skiltning/wayfinding
 > Belysning
 > Grejbanker

MULIGHEED FOR  
MIDLERTIDIGE 
FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaciliteter
 > Bålpladser
 > Foodtrucks og madboder
 > Musik og højtaleranlæg

 > Lys
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KERNE
OMRÅDE

SUPPORT 
OMRÅDE

POTENTIALE 
OMRÅDE

POTENTIALE 
OMRÅDE

blåt støttepunkt

MULIGHEED FOR  
MIDLERTIDIGE 
FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Afmærkede aktivitets-  

og sportsbaner
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaciliteter
 > Bålpladser
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UDVIKLINGS- 
OG TURISMEPOTENTIALE
Stranden kan med fordel 
samtænkes med betondækket på 
havnen, og dermed sættes mere 
direkte i sammenhæng med hav-
nen og byen.

UDFORDRINGER
Havnens aktiviteter kan være 
modstridende med aktiviteterne 
på stranden og ødelæggende for 
oplevelsen. Der er ingen omklæd-
ningsfaciliteter eller lignende i 
forbindelse med stranden.
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AKTØRERNE SIGER
 > Nem adgang til stranden
 > God parkeringsplads til de mange biler 
 > Offentlige toiletter med mulighed for omklædning – tilhører 

badeklubben. 
 > Badeklubben arrangerer en årlig oprydningsdag. 
 > Skrald opleves som et generelt problem blandt besøgende
 > Mange aktiviteter på og omkring stranden: Vandgymnastisk, 

beachvolley, svømmeundervisning til børn
 > Stærkt lokalt kreativt miljø/kunsthåndværk. 
 > Havnen byder på en klynge af kunsthåndværkersteder/gallerier 

og en årlig Sandskulpturfestival.
 > Flere og flere krydstogtskibe lægger til i havnen – det giver god 

turisme til byen. 
 > Der er netop åbnet en ny strandbar ”Frisk” sammen med Kajak-/

SUP-udlejningen

AKTØRERNE IDÉER TIL UDVIKLING
 > Flere skraldespande på og omkring stranden. 
 > Sauna til badeklubben (er blevet afslået af kommunen indtil 

videre)
 > Kajakbar

 > Strandliv med grill
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KERNE
OMRÅDE

POTENTIALE 
OMRÅDE

POTENTIALE 
OMRÅDE

SUPPORT 
OMRÅDE

POTENTIALE 
OMRÅDE

Lynæs bystrand ligger i direkte 
sammenhæng med Lynæs havn. 
Havnen er præget af  et intimt 
havnemiljø med fiskeri udsalg, 
shelters, lyst- og fiskerbåde samt 
restauranter. 

KERNEOMRÅDE
Stranden bruges i stor stil af  
kitesurfere som også har telte 
mv. i forbindelse med stranden.  
Strandrummet er smalt, fladt og 
langstrakt. Stranden er relativt 
stenet.

SUPPORTOMRÅDER
Havnen har bymæssige funktioner 
og parkeringsområder, der under-
støtter stranden aktiviteter.

POTENTIALEOMRÅDER
Mindre arealer bagved stranden 
har et potentiale for udvikling og 
etablering af  anlæg. 

Lynæs 
Bystrand
HALSNÆS KOMMUNE

MULIGE PERMANENTE 
FUNKTIONER

 > Anlæg til omklæd-
ning, toiletter, lockers 
og saunaer

 > Anlæg/støttepunkter 
til pop up boder

 > Anlæg til mødesteder 
og fællesrum

 > Skiltning/wayfinding
 > Belysning

 > Grejbanker
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KERNE
OMRÅDE

POTENTIALE 
OMRÅDE

POTENTIALE 
OMRÅDE

SUPPORT 
OMRÅDE

POTENTIALE 
OMRÅDE

MULIGHEED FOR 
MIDLERTIDIGE FUNKTIONER

 > Flag og skilte
 > Afmærkede aktivitets- og            

sportsbaner
 > Siddefaciliteter
 > Omklædningsfaciliteter
 > Bålpladser
 > Foodtrucks og madboder
 > Musik og højtaleranlæg

 > Lys
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UDVIKLINGS- 
OG TURISMEPOTENTIALE
Kitesurfermiljøet, som præger 
stranden i dag, har et udvikling-
spotentiale med reference til Cold 
Hawaii i Klitmøller.
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AKTØRERNE SIGER
 > Stort kitesurfing sted som er en hastigt voksende sportsgren i 

Danmark. Det presser på kapaciteten i Lynæs
 > Der arbejdes på en 2-årsplan for udviklingen af Lynæs for at løse 

kapacitetsproblemerne. 
 > Der surfes hvor der ikke er badegæster. 
 > Havnen er stille og fredelig og flere og flere flytter dertil pga. de 

fredelige omgivelser.
 > Bystranden bør være opmærksom på deres støjniveau. 
 > Der er på bagsiden af den børnevenlige strand, lavet et dejligt 

badeanlæg med sauna
 > Flere gode spisesteder, bl.a. Lynæs Fisk og Steakhouse. 
 > Nyåbnet Madborgerhus, hvor der laves madtema events samt 

fællesspisning på udvalgte datoer

AKTØRERNE IDÉER TIL UDVIKLING
 > Inddæmning af vand i Lynæs, så der altid er mulighed for at 

surfe f.eks. et areal på 4x4 km
 > Etablering af et vandsportscenter: Et lukket område, med en 

sandvold som afgrænsning
 > Info og vindmålere - tilgængelig online, således man ikke kører 

forgæves.
 > Kabelbane. Surfcenteret i Lynæs har pengene, men kan ikke få 

lov at etablere pga. havnen og et Natura 2000-området.
 > Mulighed for overnatning
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