Kikhavn Dige- og Kystsikringslag
Om færdsel på dige og strand langs kystbeskyttelsesanlægget
Færdsel på dige og strand langs vort kystbeskyttelsesanlæg reguleres af Digelagets vedtægter, suppleret
af bestemmelser i Kystbeskyttelsesloven, Mark- og Vejfredsloven, Naturbeskyttelsesloven,
Privatvejsloven samt i Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen.
Om færdsel på diget
Digelagets vedtægter indeholder bestemmelse om, at al færdsel på diget skal ske på anlagte og anviste
steder. Formuleringen er fortolket i flere klagesager. I 1983 udtalte Overfredningsnævnet i en sag, at
almenhedens færdselsret ikke omfatter diger, i 1990 afgjorde Trafikministeriet at bestemmelsen ikke
begrænser lodsejernes (færdsels)rettigheder og i 2004 fastslog Kystdirektoratet, at digelaget kan
anlægge en sti over diget, selv om en grundejer er modstander af færdsel på hans digestykke.
Digelaget ønsker at beskytte diget mest muligt og har derfor ved skiltning tilkendegivet, at færdsel på
diget (generelt) er forbudt. For den privatejede del af diget gælder yderligere Mark- og Vejfredslovens
almindelige bestemmelser om at færdsel og ophold ikke er tilladt på anden mands grund
Naturbeskyttelseslovens afsnit om strande indeholder imidlertid en bestemmelse om at offentlighedens
adgang ikke må forhindres eller vanskeliggøres. Der er i den forbindelse anlagt en række overgange,
hvor det ved skiltning er anvist, at færdsel tværs over dige til strand kan finde sted. Almenhedens
færdsel på langs af diget er ikke tilladt, heller ikke på den offentligt ejede digestrækning ved Gråstenvej.
De anviste overgange for almenheden er (fra vest mod øst):
1. Offentlig sti med trappe for enden af Linesvej
2. Privat fællessti med trappe for enden af Bonde Ager
3. Adgang til offentligt strandareal for enden af Vestre Stræde (Landingen)
4. Privat fællessti ved Kattegatvejen 32 (fra vejen til fællesstien langs stranden til Landingen)
5. Privat fællessti med trappe ved Kattegatvejen 68 (Digepassage)
6. Offentlig sti med trappe midt for det fredede område vest for Gråstenvej
7. Offentlig sti med trappe ud for Gråstenvej (Blå Flag Zone)
8. Nedkørsel til strand lidt øst for Gråstenvej (Redningsvej)
Om færdsel på stranden
Naturbeskyttelseslovens almindelige færdselsbestemmelser for strande er gældende langs hele
kystbeskyttelsesanlægget (for såvel de offentlige som de private strande). De væsentligste
bestemmelser er:
1. Strandbredden er åben for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning.
2. Adgang sker på eget ansvar.
3. Det er tilladt kortvarigt at have en båd liggende på strandbredden.
4. I perioden 1. april – 30. september skal hunde føres i snor.
5. På privatejede strandbredder må ophold ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.
Sand og sten må ikke fjernes fra stranden. Det er dog tilladt at tage småting med hjem –
tommelfingerreglen er, at man må tage det med, som man kan føre med sig uden brug af hjælpemidler.
Det er ikke tilladt at opstille telte og lign., udvise støjende adfærd (herunder benytte radioer o. lign på
støjende måde) eller benytte metaldetektorer m. v., projektører eller andet stærkt lys.
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