
Indtryk og tanker fra Strandgruppens vandretur langs stranden fra Slude Strand til udløbet af 
Kongshøj Å ved Åhusene med henblik på at få idéer, der kan bidrage til en positiv udvikling af 
strandmiljøet. 

Strandgruppens deltagerkreds: Annelise Spangsgård, Anny Madsen, Solveig Christensen, Karin og 
Sven-Erik Larsen, Ulla og Jan Skibdal. 

Slude Strand: 
Som tilkørselsforholdene til Slude Strand er nu, er det svært at finde plads til parkering, dersom 
man skulle få lyst til at gå en tur langs stranden. Dette bliver yderligere besværliggjort af, at der er 
opstillet spærrebom mellem Slude Strand og Maemosen ved Nøddestien/Egernvej. Det burde være 
muligt for enhver at kunne komme til stranden. 

 

Foto der viser tilkørselsforholdene til Slude Strand 

Tårup Strand: 

Her er der anlagt en offentlig parkeringsplads ved Strandvejen, men det er svært at gå en tur i 
strandkanten som følge af, at der er anlagt adskillige høfder af store sten samt badebro(er) som 
spærrer hele stranden i en anselig højde for at komme i højdeniveau med Kystvej. 

Der henvises i øvrigt til Naturbeskyttelseslovens § 22 stk.1: Strandbredder og andre kyststrækninger 
er åbne for færdsel til fods, samt § 22 stk. 3: Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller 
vanskeliggøres. 

 

Foto, der viser strandbred ved Tårup Strand, med mulighed for forhindringsløb. 



Ved hjørnet af Strandvej og Kystvej ligger en gammel stadeplads (jf. foto i Nyborg Kommune 
Vejviser på side 34) samt en tjæregryde, som er i stærkt forfald, og som vil forsvinde, hvis der ikke 
bliver etableret en restaurering/konservering. Hvorvidt dette bør gøres, er der dog delte meninger 
om i gruppen. Det er noget kulturhistorie, som forfalder, men som ligger på et stærkt forurenet areal 
(registreret af Fyns Amt) og som er privatejet af flere lodsejere. 

  

Stadeplads (til venstre) og tjæregryde (til højre) ved Tårup Strand. 

Stranden ved Kongshøj: 
På det offentlige grønne areal ved Kongshøj Strandcamping trænger den nordligste trappe, som 
fører ned til stranden, til en renovering. 

  
Nordlige trappe set oppefra 

Trappen på midterstykket er i en udmærket forfatning, men trænger til beskæring af vegetationen. 

  

  



  

Midttrappen set oppefra (venstre foto) samt trappen set fra stranden (højre foto). 

På det grønne offentlige areal ønskes bruseren renoveret, og der bør etableres fliser omkring. Også 
her bør vegetationen beskæres og det bortskårne stikkende plantemateriale fjernet. 

  

Bruseren på det offentlige område ved Kongshøj Strand. 

 

 

Der foreslås følgende nye tiltag på området: 

Det er et ønske, at den offentlige badebro ved Kongshøj Strandcamping bliver etableret som en 
permanent helårsbro, idet et voksende antal af Tårups beboere er vinterbadere. 

Fra det grønne område som ligger umiddelbart ud for den offentlige badebro ønskes en handicap-
venlig adgang til broen. 

Etablering af badehus(e), som tænkes benyttet til omklædning for såvel sommer- som vinterbadere. 

Etablering af grillplads. (så slipper man også for det svedne græs efter èngangs-grillene) 



  
Udsigt fra det grønne område ud for den offentlige badebro. 

På strækningen mellem Tårup Strandcamping og Kløverhage blev der på besigtigelsestur i 
slutningen af april observeret et areal, som var bevokset med bjørneklo, og som burde bekæmpes. 
Et tilsvarende areal med bjørneklo blev observeret ved Viemosen lige syd for Kongshøj 
Strandcamping. 

Ved besigtigelse i starten af juli var bjørnekloerne fjernet. Vi håber derfor, at dette problem er løst. 


