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Vedr. Badebroer i Nysted 
 
Baggrund 
Via dagspressen kan det konstateres, at kommunen ikke vil opstille den badebro på Skansen i Nysted, der 
er en væsentlig forudsætning for, at stranden fungerer hensigtsmæssigt. 
 
Vi er bekendt med, at foreningen Nysted Erhvervs- og Turistforening har været forespurgt om, hvorvidt 
den kunne tage initiativ til, at lokale ildsjæle kunne organisere opsætning og nedtagning af broen. For-
eningen har i dagspressen oplyst, at den ikke kan påtage sig arbejdet. 
 
Status for badebroer på Skanseområdet 
 
Grundejerforeningen Birkely 
Traditionelt udfører grundejerforeningen selv opsætning og nedtagning af en mindre badebro. Imidlertid 
oplyser foreningen, at det år for år bliver vanskeligere at skaffe det nødvendige mandskab. Badebroen 
må ligeledes betegnes som en privat bro. 
 
Grundejerforeningen Nysted Strandhuse 
Foreningens formand oplyser, at der er indgået en aftale med kommunen, der indebærer, at kommunen 
til og med 2012 sørger for opsætning og nedtagning af badebroerne. Derefter overtager grundejerfore-
ningen selv broerne. 
 
Skansen  
I modsætning til de øvrige to broer i området er der en mangeårig tradition for, at denne bro er et cen-
tralt element for den offentlige strand nedenfor campingpladsen. Broen er samtidig en forudsætning for, 
at strandstykket ud for omklædningsskurene kan bruges efter hensigten. På dette stykke af stranden er 
der en stor stenkastning, som gør det vanskeligt at komme i vandet, såfremt broen ikke etableres. Hvis 
broen ikke etableres, betyder det, at en væsentlig del af den offentlige strand vil være uhensigtsmæssig i 
sin anvendelse. 
 
Status for området 
Af kommuneplanen fremgår det blandt andet,  

� at der skal foretages en bedre udnyttelse af det turismemæssige potentiale for Nysted.  

� at Nysted skal udvikles til et særligt kvalitetsmiljø.  

� at badebroer er vigtige, fordi de giver mulighed for sundhedsfremmende aktiviteter og oplevelser 

Guldborgsund Kommune 
 
 
Att.  

Bruno Andersen/ 

Catharina Oksen 
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Konklusion 
Kommunens beslutning om ikke at opsætte badebroen på Skansen lever på ingen måde op til målsætnin-
gerne i kommunalplanen. 
 
Hele området inklusive Nysted by vil i den grad blive nedgraderet. Forholdene for de for Nysted nødven-
dige turister, campinggæster og alle byens borgere forringes i meget høj grad. En stor del af stranden 
bliver bademæssigt ubrugelig, fordi det bliver vanskeligt at komme ned til vandet. Generelt fjernes udvik-
lingspotentialet for Nysted og omegn og det er vores opfattelse, at Nysted endnu engang tilsidesættes i 
væsentlig grad. 
 
 
Afslutning 
Vi forudsætter, at badebroen, incl. flåden på det dybere vand, fortsat etableres i de kommende badesæ-
soner af Guldborgsund Kommune. 
 
Nærværende skrivelse har været til udtalelse hos  
� Grundejerforeningen Birkely 
� Grundejerforeningen Nysted Strandhuse 
� Grundejerforeningen Skansen 
� Grundejerforeningen Østersøvej 
� Nysted Erhvervs- og Turistforening 
� Nysted Camping 
 
Alle parter bakker op om denne skrivelse og betegnes dermed som medunderskrivere på nærværende 
henvendelse, jævnfør vedlagte e-mailkorrespondance. 
 
 
Med venlig hilsen 
NOF – Nysted og Omegns Fællesråd 
 
Sign. 
 
Mogens Lundh 
Formand  
 
 
Bilag Svarskrivelser fra   Grundejerforeningerne 

NET 
Nysted Camping   


