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Øster Hurup Strandlaug 

Formandens beretning for det forløbne år marts 2019 – marts 2020 

Velkommen til foreningens tredje generalforsamling, (Er således ikke holdt pga. Covid 19) 
efter den stiftende generalforsamling d. 20 maj 2017. 

Først lige lidt tørre tal mht. status for foreningen. 
25 grundejerforeninger er medlemmer. Der mangler dog stadig nogle, før vi er helt dækket 
ind. Nogle sommerhusområder har desværre slet ikke nogen grundejerforening. 
Der er: 
- 64 enkeltstående medlemmer 
- 3 foreninger i Øster Hurup er medlem 
I alt er vi ca. 1400 medlemmer. 
Vi er meget glade for, at så mange støtter op om foreningen og vi håber tilliden vil 
fortsætte.  
Er der nogen her til stede som kender nogen der endnu ikke er medlem, må I gerne 
opfordre dem til at blive det. 

I forsommeren 2019 blev der udgivet et nyhedsbrev.  

Sommeren 2019 har været foreningens første egentlige driftsår, og meget er gået godt og 
heldigvis mindre er gået skidt. 

Vi har fået etableret: 
- Bro på Haslevgårde strand med adgang fra stranden og til strandklappen, som bevirker 
at man ved lavvande kan gå på strandklappen helt ind til havnen. 
- Grus på sti fra Strandparken og til Hedegårde bæk. Den gamle sti stod ofte under vand. 
- Piktogrampæle med henvisninger er opsat. En ved Fruerlund Plantage/Gl. Landevej er 
dog af ukendte blevet fjernet, hvilket er ganske ærgerligt. 
- På stranden ved Sellegårde bæk er der opsat Beach Volley net, så der nu er 2 baner på 
stranden, og som bruges flittigt. 

Rensning og vedligeholdelse af såvel nord- som sydstranden. 
Nordstranden har strandlauget overtaget efter overenskomst med Mariagerfjord 
Kommune, der indtil sommeren 2018 har holdt Nordstranden.  
MFK skulle i 2019 spare temmelig mange millioner, og her blev der peget på 
besparelsespotentiale ved rensningen af nordstranden. 
Kommunen havde hidtil i gennemsnit brugt ca. kr. 38.000 til rensning; men i sommeren 
2018 dog kr. 58.000. Strandlauget gik med til at forsøge at rense stranden indenfor et 
budget på kr. 25.000. 
Det har dog i 2019 kostet kr. 56.293,00, så de kr. 25.000 har langtfra rakt.  
Vi klagede vores nød til kommunen, og i første omgang blev vi afvist. 2 lokale politikere 
tog efterfølgende affære, hvilket resulterede i at økonomiudvalget har bevilget strandlauget 
ekstra kr. 25.000. Så det samlede tilskud fra kommunen i 2020 udgør kr. 100.000, hvilket 
vi er meget tilfredse med, og dermed kan fortsætte det arbejde der er påbegyndt. 

Sydstranden er blevet oprenset og fræset, og her må vi indrømme, at vi har været lige 
voldsomme nok, da stien på stranden ved Novopladsen, og stien på stranden ved 
Haslevgårde strand er blevet fræset lige rigeligt. 
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Fremover vil stier blive klippet og ikke fræset. 
Det som vil blive fræset i mindre omfang er utilsigtet græs og sivvækst på selve 
badestranden / ny strand. 

Friholdelse af bækudløb for Sellegårde bæk og Nr. Hurup bæk har tidligere skullet 
frigraves om vinteren; men den store mængde nedbør har medført, at bækkene i vinter har 
haft karakter af små fos, og selv har kunnet holde udløbene fri for sand. 

Den første strandrensning vil fremover blive foretaget inden påske, så gammel tang som 
er drevet i land i løbet af vinteren fjernes, og stranden fremstår tiltalende først på 
sæsonen. 

Det strandlauget arbejder med for øjeblikket er: 
-Lovliggørelse af flydebro fra sydlige havnemole og til strandklappen syd for havnen. 
Tilladelse skal gives af Kystdirektoratet, og for at sige det mildt, det er op ad bakke, de er 
ikke nemme at danse med. 
- Skiltning på og ved stranden og her især ved bækudløb som skal beskrive ”Kystens 
rigdom ved Øster Hurup” 
- Plejeplaner for hvordan vi renser, plejer og bevarer stranden dvs. benytter og beskytter. 
Så grundejere ned til vandet helt præcis kan få at vide, hvad de kan vente at der 
foretages. I den forbindelse har vi besigtiget syd- og nordstranden med biolog Anders 
Horsten fra MFK. 
-Udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg. Nogle har nok set i dagspressen at 
renseanlægget i Hadsund skal udbygges, til også at behandle spildevandet fra Rebild og 
Vesthimmerland Kommune. Det rensede spildevand lukkes ud syd for Als, ved Halvrebene 
via en kloakledning der går 3,9 km ud i havet. Med den øgede udledning, vil der også blive 
udledt mere kvælstof og fosfor, som er næringsstoffer til vandmiljøet. Ved den første 
indsigelse stillede strandlauget forslag om, at kloakken blev ført yderligere 3,5 km ud i 
havet. 
På orienteringsmødet i Øster Hurup d. 20 februar 2020, blev vi dog noget beroliget, da det 
viser sig at de store syndere med tilførsel af næringsstoffer til havmiljøet ved Øster Hurup 
er de lokale bæk og å udløb. F.eks. udgør kvælstofudledningen fra kloakudløbet teoretisk 
udfor Øster Hurup 37,5 kg på årsbasis, hvorimod bæk og å udløb udgør 223.000 kg, som 
vel at mørke udledes direkte på stranden. Så strandlauget føler sig rimelig trygge ved det 
konkrete projekt, uden at forlænge kloakken længere ud i havet. 

Vi skal også videre og Øster Hurup Strandlaug har derfor udarbejdet en strategiplan: 

STRATEGIPLAN: 
De faste primære opgaver for strandlauget: 
Udføres hvert år og efter behov sommeren igennem begyndende 
marts/april.Strandlaugets område er fra Haslevgårde å i syd og til Tofte P-plads i nord.  
Kattegat Strand Camping holder selv stranden. 

1. Bevare og oprense udløbene fra Sellegårde bæk og Nr. Hurup bæk. 
2. Rense stranden for opskyl, tang og søsalat. 
3. Slåning af stier. 
4. Fræse og harve skæmmende begroninger af græs o. lign. 
5. Efter behov udføre gennemgravninger af i sandklapper aht. vandudskiftning i 

strandsøer. 
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6. Vedligeholde broer over bække. 
 

5 årsplan i u prioriteret rækkefølge: 

- Opgradering af stien mellem havnen og Novopladsen. 
- Opgradering af stien mellem Novopladsen og Haslevgårde å. 
- Forbedre handicapadgangen til stranden / kysten. 
- På udvalgte steder ved stranden at opsætte simple bænke ved klitfoden. 
- Udarbejde plejeplaner for strandvedligeholdelsen 
- Søgning af fondsmidler til foreliggende opgaver. 

 
Visioner: 

• At der til stadighed er en lækker strand i tæt samarbejde med Mariagerfjord 
Kommune 

• Opfyldning af sumpområde syd for havnen i samarbejde med Øster Hurup Havn. 
• Affaldsstativer med hundeposer tæt på stranden og ved stier. 
• Motions- / fitness redskaber tæt på stranden. 
• Evt. gør stranden i Øster Hurup til handicap strand nr.1 

 

Bemærk sidste punkt ”Evt. gøre stranden i Øster Hurup til handicap strand nr. 1 i 
Danmark”. 
I sommeren vil der udover vedligeholdelsen af stranden komme grus på stien fra 
Hedegårde bæk og til Novopladsen, og fra Engbroen og til Strandparken. 
Alt koster penge med ved fælles hjælp kan vi komme langt. 

Her til slut skal der lyde en tak til Mariagerfjord Kommune for det gode samarbejde, og 
ikke mindst en stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. 

På bestyrelsens vegne: Formand Erik S. Damgaard    

 


