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Torsdag den 26. april fik bestyrelsen for Gyvelbugtens grundejerforening en anmeldelse om, at der på 

Gyvelbugten 17-19 matr.nr. 10 my og 10 næ Yderby By, Odden Sogn er etableret en ulovlig vej fra huset og 

ned til stranden. Ved at etablere denne vej har man begået overgreb på strandbeskyttelsesområdet på 

selve matriklen såvel som på foreningens strandområde (62 m) – matr. 10z Yderby By.   

Ved bl.a. at gennembryde klitterne, som også fungerer som dæmninger mod oversvømmelse, har man 

endvidere svækket områdets beskyttelse mod havet. 

 

Vejen er tilsyneladende lavet med en stor gravemaskine. Personen der anmeldte ulovligheden til 

grundejerforeningen har talt med chaufføren af lastbilen, som afhentede gravemaskinen. Chaufføren 

oplyste at han ikke havde lavet vejen, men blot skulle hente maskinen. 

 

Som dokumentation for disse ulovligheder vedhæftes dette billede af området, som det ser ud i dag. 

 

 
 

Grundejerforeningen har I samarbejde med kommunen og to andre nabogrundejerforeninger de sidste 5 år 

arbejdet på et naturgenopretningsprojekt, hvilket har været diskuteret grundigt på vores løbende 



generalforsamlinger og kommunikeret på vores hjemmeside. Alle ejere i grundejerforeningen burde 

således være bekendt med, at det er ulovligt at lave ændringer af nogen art søværts for 

strandbeskyttelseslinjen. 

 

Grundejerforeningen vil også anmelde denne ulovlige hændelse til politiet. 

 

Grundejerforeningen har endvidere kontaktet ejeren af den grund hvor vejen er etableret og oplyst hende 

om, at denne handling er ulovlig og at vi har anmeldt det til kystdirektoratet og politiet. 

 

Vi skal hermed anmode kystdirektoratet om at behandle sagen hurtigst muligt og sikre at området bliver 

bragt tilbage til sin oprindelige form for ejerens regning her og nu, således at det ikke skaber præcedens. 

Der kunne være andre grundejere, der fik samme dårlige ide. 

 

På bestyrelsens vegne 

Venlig hilsen 

 

Bjørn Simonsen 

Formand 

 

 


