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Til bestyrelsesmedlemmerne i  

Strandsti Lauget Springforbi og Taarbæk Grundejer- og Borgerforening 

 

 

Vedr. projektbeskrivelsen for ”Springforbi 2020” 

Danmarks Naturfredningsforening må desværre meddele, at vi ikke kan støtte det fremsendte pro-

jekt for ”Springforbi 2020”, hvis der ikke sker ændringer i projektets etape 5. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har undervejs i processen igen og igen meddelt, at vi ikke kan 

acceptere, at afstanden fra kyststien til vandet i Øresund fordobles fra 5-6 meter til 10-12 meter, 

som det er sket i etape 1 på en mindre strækning ved Stokkerup og ud for Beaulieu.  

 

På generalforsamlingen i Strandsti Lauget den 31. marts gentog jeg denne kritik og fik oplyst, at det 

var et krav fra Naturstyrelsen, og at Strandsti Lauget var enig i min kritik, men håbede på at vi ikke 

fik fondsmidler til det. 

 

På mødet den 18. maj i Naturstyrelsen Hovedstadens skovbrugerråd fremførte jeg den samme kritik, 

og skovrider Hans Henrik Christensen oplyste, at det ikke var Naturstyrelsens projekt men Strandsti 

Laugets, og at Naturstyrelsen derfor ikke ville diskutere det med Danmarks Naturfredningsforening. 

Hvis vi var utilfredse med projektet, måtte vi henvende os til Strandsti Lauget, der var ansvarlig for 

projektet 

. 

Naturstyrelsen fralagde sig således ethvert ansvar for projektet, og det vil derfor også være Strandsti 

Lauget, der vil komme til at stå til ansvar for de forringelser for borgerne, som fordoblingen af af-

standen fra strandstien til vandet i Øresund vil medføre. 

 

Danmarks Naturfredningsforening er en troværdig forening, som ikke kan ansøge om støtte til pro-

jekter, som vi er modstandere af, fordi det vil ødelægge vores troværdighed hos sponsorerne og 

dermed vores langsigtede muligheder for at rejse penge til projekter til gavn for naturen og adgan-

gen til den. 

 

På den baggrund anmoder Danmarks Naturfredningsforening om et snarligt møde med bestyrelsen 

for Strandsti Lauget og Taarbæk Grundejer- og Borgerforening med henblik på at finde en løsning. 

 

Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at vores samarbejde kan fortsætte, men det vil kræve, at 

etape 5 enten udgår af ansøgningen eller ændres, så den ikke omfatter, at stensætningens bredde 

fordobles langs resten af kysten, som det er sket ved Stokkerup og Beaulieu i etape 1.  

 

Hvis ikke der kan opnås enighed om dette, ser Danmarks Naturfredningsforening ingen anden udvej 

end at udtræde af projektet og af Strandsti Laugets bestyrelse, så vi frit kan kritisere fordoblingen af 

afstanden fra strandstien til vandet i Øresund og arbejde for at etape 5 ikke bliver gennemført som 

angivet i ansøgningen. 
 

Med venlig hilsen 
 

Hans Nielsen 
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