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Kun sendt på mail. 

Naturstyrelsen ønsker ordnede forhold på slæbestederne ved 
Gjerrild Nordstrand. 
 
 
Naturstyrelsen ejer jo en stor del af arealet ved Gjerrild Nordstrand, herunder også 
de to slæbesteder, der anvendes til mere eller mindre permanent oplag af både. 
Os bekendt eksisterer der ikke et bådelaug eller lignende, som organiserer ejerne 
af bådene. 
 
Så vi henvender os til jer, fordi I formentlig har en del af bådejerne som medlem-
mer, og I er derfor vores bedste mulighed for at få kontakt med dem.  
 
Baggrunden er at vi ønsker at få ordnede forhold på de to slæbesteder. 
Blandt andet vil vi gene have navn og kontaktoplysninger på de personer, der har 
både til at ligge permanent på arealet. (Formelt er det kun noget man har lov til 
med ejerens tilladelse). 
 
Jeg vil med det samme understrege, at det ikke er vores hensigt at ændre på mulig-
hederne for at have både liggende på arealet!  
 
Men vi ønsker at det sker under mere ordnede forhold end i dag. 
 
Det gør vi af følgende årsager: 
 
• I forbindelse med naturpleje vil vi gerne have mulighed for at bede ejerne 

flytte deres både, det var et problem her i efteråret, hvor vi måtte undlade at 
pleje de arealer, hvor der lå både. 
 

• Der ligger helt tydeligt både, der ikke har været i brug i flere år, her vil vi have 
mulighed for at bede ejeren fjerne dem. 
 

• Der er gennem tiden blevet lavet faste anlæg (ophalerspil mm.), som i dag er 
ulovlige. Det kan vi som myndighed ikke leve med og det er vores hensigt at 
de pågældende anlæg skal være fjernet i løbet af i år. 
 

• Vi har også lagt mærke til, at der begynder at ligge både i længere tid, på dele 
af stranden uden for de to slæbesteder.  
Men det er vores ønske, at det kun skal være muligt at have både liggende i 
længere tid ved selve slæbestederne. 
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Vi indfører en registreringsordning. 
 
Vi planlægger derfor at indføre en registreringsordning, hvor både, der ligger mere 
end et døgn på slæbestederne, skal have et nummer, som refererer til en ejer og 
pågældendes kontaktoplysninger, så vi altid kan få fat på vedkommende. 
 
Denne ordning vil vi indfase i løbet af året. 
 
Hen på efteråret vil vi så bede om at få fjernet alle både uden nummer. 
 
Alle faste anlæg skal fjernes. 
 
I samme periode vil vi give folk mulighed for at fjerne de anlæg, der er etableret. 
Den der ikke er væk hen på efteråret, vil vi så fjerne. 
 
Opfordring til at danne et bådelaug. 
 
Vi håber at I som foreninger vil være os behjælpelige med at formidle dette videre 
til jeres medlemmer. Måske via generalforsamling, hjemmeside eller nyhedsbreve. 
 
Vores opfordring til bådejerne vil være at de danner et bådelaug, som kan være 
bindeled til os.  
Et bådelaug vil også have mulighed for, efter aftale med os, at søge om tilladelse til 
et antal faste oplagspladser. Noget den enkelte bådejer ikke vil have mulighed for. 
 
På forhånd tak for hjælpen. 
 
 
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Jesper Stenild 
Forstfuldmægtig | Kronjylland 
 +45 24 69 38 04 | ild@nst.dk 
 
 
 
Dette brev er sendt til: 
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