
1 
Rettelsesblad af den 13. september 2021 

Rettelsesblad til ’Hvidbog - Resultat af 
borger- og interessentinvolvering i 2020 – 
2021 om udviklingen af Rungsted Havn’ 
 

På baggrund af indkomne kommentarer fra Karsten Mangor vedr. indholdet af teksten 

i Hvidbogens afsnit 5 ’Rekreative områder’ og afsnit 10 ’Særlige opmærksomheds-

punkter’, rettes hhv. tekstafsnittet ’Standen’ på side 8 og ’Sand- og tangproblematik 

syd for havnen og stranden’ på side 10. 

 

Eksisterende tekst på side 8:  

”…højere vandstand,…” 

Erstattes af:  

”…større vanddybde,…” 

 

Eksisterende tekst på side 10:  

Sand- og tangproblematik syd for havnen og stranden 
Der er en løbende ophobning af sand og tang i ”bugten” syd for havnen og stranden, og der vil derfor over 
tid blive opbygget mere sand, syd for havnen. Tangen er til gene for især de nære naboer/kystgrundejerne 
syd for havnen og gæsterne på stranden. Tilsandingen skaber gener for Roklubben og Kajakklubben, som 
skal have deres både i vandet inde fra stranden. Det betyder bl.a., at der hvert år skal graves en ”sejlrende” 
ud til dybere vand. De to klubber og flere af de nære naboer har derfor udtalt stor bekymring for, at en 
udvidet havn vil forværre den eksisterende sand- og tangproblematik og at de ønsker, at problematikkerne 
søges løst i forbindelse med en udvikling af havnen og stranden. Kommunens administration forventer, at 
der skal etableres en form for kystsikring af området. Dette vil medføre, at det ikke er muligt at udgrave en 
sejlrende helt ind til den nuværende bro, medmindre der etableres en serie af øer ud for badestranden. 
Denne problematik er uafhængig af havneudvidelsen, men der bør findes en løsning i forbindelse med 
udvidelsen af havnen. 

 

Erstattes af:  

Sand- og tangproblematik syd for havnen og stranden  

Der er gennem mange år sket en aflejring af sand i et revlesystem, som strækker sig fra stranden flere 

hundrede meter syd for havnen tværs over bugten ud for Sydstranden til hjørnet af Sydmolen. Dette 

revlesystem har været stort set uændret i mange år. Landværts for revlesystemet er der et lavvandet 

område, som giver anledning til ansamling af tang, som ligger i det lave vand og rådner, og som giver 

anledning til de velkendte lugtgener.  Tangen er til gene for især de nære naboer/kystgrundejerne syd for 

havnen og gæsterne på stranden. Tilsandingen skaber gener for Roklubben, som skal have deres både i 

vandet inde fra stranden. Det betyder bl.a., at der hvert år skal graves en ”sejlrende” ud til dybere vand. De 
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to klubber og flere af de nære naboer har derfor udtalt stor bekymring for, at en udvidet havn vil forværre 

den eksisterende sand- og tangproblematik og at de ønsker, at problematikkerne søges løst i forbindelse 

med en udvikling af havnen og stranden. Kommunens administration forventer, at der skal etableres en 

form for kystsikring af området. Dette vil med den største sandsynlighed medføre, at det ikke er muligt at 

udgrave en sejlrende helt ind til den nuværende bro. Denne problematik er uafhængig af havneudvidelsen, 

men der bør findes en løsning på sigt. 

 

 

 


