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Kære Pernille Søndergaard, 
 
Nu er sæson to af forsøgsordningen med hundestrand afviklet og der foreligger en evaluering, hvor det 
fremgår, at der er massiv modstand mod hundestranden. 
 
På den baggrund ønskes forsøget stoppet nu. Samtidig fremsendes hermed en klage over sagsbehandlingen 
i forbindelse med forsøgsordningen. Klagen omfatter selve grundlaget for etableringen, den måde 
evalueringen (ikke) foretages på samt passivitet i forhold til at få flyttet hundestranden til en af Naturstyrelsens 
større strande. 
 
Ved den politiske behandling ved forsøgets start var eneste argument for valget af Smidstrup Strand, at der i 
forvejen var mange hunde og at kommunen modtog mange klager over løse hunde. Der var ingen vurdering 
af, om stranden var egnet eller stor nok. Stranden er kun 150 m, hvoraf de 100 m blev afsat til hundestrand. 
Der var ingen diskussion af, om kommunen fra starten skulle have kontaktet Naturstyrelsen for at undersøge 
muligheden for at etablere en hundestrand, hvor der var mere plads til alle parter. Det fremgik ikke, hvad 
evalueringskriterierne skulle være.  
 
Der står i årets evaluering, at der er modtaget feedback fra 15 borgere i år. Heraf er der ros fra 4 borgere. Det 
fremgår ikke, at en af indsigelserne er fremsendt af formanden for Smidstrup Strand Grundejerlav, som 
repræsenterer 200 grundejere omkring stranden. Denne indsigelse er ikke at sidestille med en indsigelse fra 
en enkelt borger. Det fremgår heller ikke, at der har været 4 debatindlæg med modstand mod hundestranden 
i Ugeposten. På trods af, at der altså er modtaget langt mere ris end ros, er der ikke nogen konklusion om, at 
forsøget ikke er en succes.  
 
Det kan således efter to år konkluderes, at der er massiv modstand mod hundestranden på Smidstrup Strand, 
men der er ingen konklusion eller vurdering i evalueringsrapporten. Ved aktindsigt i sagen (side 44 og 97) ses 
det derimod, at sagsbehandleren Stine Kjær Petersen (SKP) flere gange har skrevet i mails, at hundestranden 
er en succes.  
 
Det virker som om fokus fra SKP udelukkende er på, om selve hundestranden kan komme til at fungere for 
hundeejere og slet ikke, om der overhovedet skal være en hundestrand. Det virker som om, protesterne og 
folks ubehagelige oplevelser og at mange nu er så utrygge, at de fravælger stranden, blot betragtes som en 
nødvendig krigsomkostning for, at hundeejerne kan få deres hundestrand. Indsigelser besvares med, at de 
tages til efterretning og vil indgå i evalueringen - helt uden konsekvenser. Det virker som om, SKP ikke er en 
uvildig sagsbehandler. 
 
Selvom det var en konklusion efter evalueringen i 2019, at Naturstyrelsen skulle kontaktes mhp at etablere 
hundestrand på en af de større strande i kommunen, er dette tilsyneladende ikke sket før muligvis efter sæson 
2020. Flere indsigelser har ellers netop peget på flytning af hundestranden som en løsning. Det var også en 
konklusion, at man ved hjælp af nudging ville forsøge at ændre på hundes og hundeejeres adfærd. Her er der 
intet sket. 
 
“Referatet” af indholdet af modtagne indsigelser er til dels selektivt og giver ikke et fuldstændig retvisende 
indtryk. Mange beskriver meget ubehagelige oplevelser. Flere indsigelser går på Corona situationen og 
vanskeligheden ved at holde afstand, når folk presses sammen udenfor hundestranden. En livredder, 
Kristoffer, udtaler, at hundestranden er en succes. Han forholder sig kun til hundeejerne. En anden livredder, 
Lucas, havde givet udtryk for, at folk ikke gad de løse hunde, og han var enig i en vurdering af, at folk var 
presset langt udenfor livredderområdet og lå langt tættere her (side 303 i aktindsigt). Dette er ikke taget med. 
 
Forsøget med hundestrand er jo oprindeligt vedtaget som et tre-årigt forsøg, der løbende skulle evalueres. Du 
opfordres hermed til at benytte de foreløbige evalueringer med massiv modstand som begrundelse for at 
standse forsøget på Smidstrup Strand inden sæson 2021. Stranden er ganske enkelt for lille og ikke egnet. 
 
På vegne af bestyrelsen for Smidstrup Strand Grundejerlav 
 
Med venlig hilsen 
Marianne Fryland 
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