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1 Introduktion 

Gribskov Kommune har bedt COWI udarbejde tilstandsvurdering og indledende 

skitseforslag for kystbeskyttelse foran en række af Kommunens kystgrunde og 

herunder:   

› Kaprifolievej 

› Urskoven ved Kaprifolievej 

› Violvej/Kystvej  

› Salgårdshøj 

› Markvænget/Slugten 

› Havstokken  

› Tinkerup Strand Vest 

› Tinkerup Strand 

› Munkerup  

Kommunen har udleveret en række plantegninger over grundene, som benyttes 

som udgangspunkt for skitseprojektet. 

COWI leverer følgende ydelser som del af projektet: 

› Tilstandsvurdering 

› Myndighedskrav 

› Kystteknisk designbasis 

› Indledende skitseforslag 
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2 Kommunens målsætning 

Kommunens kystgrunde er i de fleste tilfælde naturgrunde og der er således ikke 

anlæg eller bygninger, der skal beskyttes. 

Kommunen ønsker dog at leve op til sine forpligtelser i forhold til vedligeholdelse af 

den eksisterende kystbeskyttelse. Som udgangspunkt skal den eksisterende kyst-

beskyttelse genetableres til samme niveau som før stormen, Bodil d. 6 dec. 2013. 

Kommunen vil tillade, at naboerne anlægger forbedret kystbeskyttelse på Kommu-

nens arealer på nedenstående vilkår:  

› at det er nødvendigt for at sikre bygninger på naboejendommene,  

› at der i øvrigt kan opnås tilladelser fra relevante myndigheder,  

› at det ikke forhindrer eller besværliggør adgang til kysten fra Kommunens 

areal,  

› at det ikke medfører udgifter for Kommunen 

Derudover søger Kommunen at sikre adgangsforholdene til stranden og langs ky-

sten. 
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3 Myndighedskrav 

3.1 Generelt om Kystdirektoratets 
administrationspraksis 

Dette kapitel er baseret på Kystteknisk chef, Per Sørensens fremlæggelse af Kyst-

direktoratets (KDI) administrationspraksis i forbindelse med workshop vedrørende 

Nordkystens Fremtid 08.06.2016. Teksten er efterfølgende kommenteret af Per 

Sørensen og tilrettet derefter.  

Udførelse af kystbeskyttelse og ændringer af terrænet reguleres efter kystbeskyt-

telsesloven, som administreres af Kystdirektoratet. Loven omfatter søterritoriet 

samt strandbredder og arealer, der ligger 100 m inde i land fra den sammen-

hængende landvegetation.  

Generelt er det grundejeren, som har ansvar for at beskytte sin ejendom mod ero-

sion og oversvømmelse.  

Hvis en grundejer ønsker at etablere kystbeskyttelse, skal ansøgningen sendes 

direkte til KDI. 

Når KDI har modtaget den fuldt oplyste ansøgning vurderes projektet i forhold til 

hensynene i kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse, hvor der står: 

”§1. Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmel-

ser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller 

andre dele af søterritoriet. " 

KDI skal i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af den løsning der 

ansøges om tilladelse til ud fra en række almene hensyn, som er beskrevet i lov 

om kystbeskyttelse: 

› 1) Behovet for kystbeskyttelse af huse og infrastruktur inden for en tidshori-

sont på 50 år vedrørende oversvømmelse og 25 år vedrørende erosion, 
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› 2) økonomiske hensyn og herunder værdi af det beskyttede contra udgift til 

beskyttelse 

› 3) kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet, og 

herunder vurdering af om anlægget fungerer til formålet, og hvordan det på-

virker nabostrækningerne, samt evt. erstatningspligt, 

› 4) kystlandskabets bevarelse og genopretning, og herunder særlige natur-

værdier / planlægning, 

› 5) naturens frie udfoldelse, og herunder natur contra massivt udnyttet kyst 

› 6) rekreativ udnyttelse af kysten, og herunder mulighed for at etablere eller 

bevare strand 

› 7) sikring af den eksisterende adgang til kysten og herunder skal der være 

passage, hvis der er en strand, 

› 8) andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse. 

Hensynene står ikke i en prioriteret rækkefølge, men det er en forudsætning for 

en tilladelse, at der kan konstateres et behov for kystbeskyttelse på den pågæl-

dende lokalitet, da formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og væ-

sentlige værdier som bebyggelse og infrastruktur. 

Det gives således kun tilladelse til at foretage kystbeskyttelse såfremt der er 

konstateret behov for kystbeskyttelse, dvs. at man ikke får lov til at opføre kyst-

beskyttelse såfremt der ikke er væsentlige værdier der er truet. Der gives normalt 

ikke tilladelse til at sikre ”naturen imod naturkræfterne”. 

Behov for erosionsbeskyttelse siges at være til stede, når væsentlige værdier som 

bebyggelse og infrastruktur risikerer ødelæggelse som følge af erosion inden for en 

kortere årrække (normal praksis er 25 år). Behovet skal vurderes både i forhold til 

ejendommen og i forhold til strækningen som helhed, hvor også andre faktorer 

som f.eks. natur kan have stor betydning. 

Der er mange interesser i kystzonen, så kystbeskyttelse skal udføres med mindst 

mulig belastning for kysten. KDI ser derfor på om kystbeskyttelsen er teknisk op-

timeret, hvilket blandt andet vil sige at anlægget vurderes at yde den fornødne 

beskyttelse uden at være større end nødvendigt. 

For at afgøre om projektet er foreneligt med hensynet til naturen samt offentlige 

og privatretlige interesser, høres en række myndigheder, heriblandt kommuner og 

Naturstyrelsen. Endvidere orienteres en række interesseorganisationer, ejere af 

naboejendomme og andre, i det omfang de vil blive berørt af kystbeskyttelsen. 

Ved fælles ansøgning fra en gruppe grundejere forudsætter det dog, at der er fuld 

enighed om projektet, herunder hvad der skal etableres, og hvordan udgifterne 

skal fordeles. Strækker kystbeskyttelsen sig over flere ejendomme, skal der ved-

lægges en samtykkeerklæring fra alle berørte ejere. 



 

 

     

KYSTGRUNDE GRIBSKOV KOMMUNE - SKITSEPROJEKT  11  

O:\A080000\A084146\Sendt til Kommunen 2016.09.06\A084146-PR-01 KYSTGRUNDE GRIBSKOV KOMMUNE - SKITSEPROJEKT Ver. 4.0.docx  

Hvis der opstår uenighed blandt en gruppe grundejere om etablering eller renove-

ring af kystbeskyttelse på en strækning med flere ejendomme, kan kommunen 

anmodes om at finde en fælles løsning. Uenigheden kan bl.a. dreje sig om an-

læggets beliggenhed, udformning eller finansiering. Kommunen kan også på eget 

initiativ rejse en kystbeskyttelsessag. Dette forløb beskrives i kystbeskyttelseslo-

vens Kapitel 1a. 

Kommunen har mulighed for dels at pålægge, at der udføres kystbeskyttelse og 

dels at afgøre, hvordan udgiften dertil skal fordeles. 

I sådanne sager er det kommunen, der er ansvarlig for projekt- og sagsforløb. 

Anmodningen om etablering eller renovering af kystbeskyttelse såfremt der ikke 

er enighed blandt grundejerne sendes derfor til kommunen. Dette giver kommu-

nerne et stort ansvar for miljømæssig forsvarlig administration af kysterne, bl.a. 

under hensyn til punkterne 4 til 8 i §1 af Kystbeskyttelsesloven. 

Når det endelige projekt foreligger, sendes det til KDI til behandling efter kystbe-

skyttelseslovens § 16. 

Sager, der er rejst af kommunen, er ofte kendetegnet ved at omfatte længere 

kyststrækninger, omfatte flere grundejere og kan desuden have et element af op-

rydning. 

KDIs administrationspraksis i forbindelse med udstedelse af tilladelse til kystbe-

skyttelse præsenteres i det følgende for at belyse, hvilke former for kystbeskyttel-

se, der kan opnås tilladelse til og hvilke krav, KDI stiller for at give tilladelse.  

Beskrivelserne i det følgende af KDIs nuværende administrationspraksis skal op-

fattes som "tommelfingerregler". 

Kystbeskyttelse opført før 1988 er generelt lovligt. KDI stiller i disse tilfælde ikke 

krav om vedligeholdelse.  

3.2 Fjernelse af eksisterende kystbeskyttelse 

Eksisterende kystbeskyttelse kan fjernes uden, at der skal søges tilladelse fra KDI. 

Eventuel påvirkning af nabostrækninger som følge af fjernelse af eksisterende 

kystbeskyttelse kan ikke bevirke et erstatningsansvar for grundejeren. 

3.3 Beskyttelse af naturgrunde 

KDI giver generelt ikke tilladelse til at etablere passiv/hård kystbeskyttelse ved 

ubebyggede grunde, naturgrunde og landbrugsarealer. 

3.4 Strandfodring 

Der vil i de fleste tilfælde kunne opnås tilladelse til at strandfodre. 
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Ved rene aktive sandfodringsløsninger vil der ikke blive stillet krav om sandfodring 

med en vis mængde. 

Strandfodring med sand eller ral kan kombineres med passive/hårde anlæg som 

skråningsbeskyttelser, høfder eller bølgebrydere afhængig af den pågældende lo-

kalitet. I sådanne tilfælde vil KDI dog stille yderlige krav som beskrives i det føl-

gende. 

Strandfodring bør foretages med sediment svarende til det naturlige sediment på 

den pågældende strækning. 

3.5 Genopbygning af skråningsbeskyttelser 

Skråningsbeskyttelser som er beskadiget kan genopbygges til den standard den 

var bygget med før 1988 eller som beskrevet i tilladelsen fra KDI efter 1988. Dette 

kræver ikke fornyet tilladelse fra KDI.  

Skråningsbeskyttelser må vedligeholdes til oprindelige dimensioner, hvis konstruk-

tionen har være løbende vedligeholdt. Det skal kunne dokumenteres, at skrånings-

beskyttelserne har været vedligeholdt. 

Der stilles ikke krav om kompensationsfodring i dette tilfælde. 

3.6 Genopbygning af høfder og bølgebrydere 

Høfder og bølgebrydere må vedligeholdes til oprindelige dimensioner, hvis kon-

struktionen har være løbende vedligeholdt. Der stilles i dette tilfælde ikke krav om 

ny tilladelse og kompensationsfodring. 

Det forudsættes, at konstruktionen har haft en markant kystteknisk effekt inden for 

få år. Ellers er der tale om at forstærke anlægget, hvilket kræver ny tilladelse.  

3.7 Forstærkning af eksisterende 
skråningsbeskyttelser 

Eksisterende skråningsbeskyttelser kan forstærkes. Dette kræver dog tilladelse af 

KDI.  

Ved forstærkning og renovering af skråningsbeskyttelser stilles krav om kompensa-

tionsfodring og dokumentation af behov og dimensionering. 

Størrelse af kompensationsfodring svarer til den naturlige skrænterosion fra bun-

den af skråningsbeskyttelsen til toppen af skråningen bagved.  
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3.8 Etablering af nye skråningsbeskyttelser 

Det er muligt at få tilladelse til etablering af ny skråningsbeskyttelse med sten eller 

lignende. Der skal dog indhentes tilladelse fra KDI.  

Der skal foreligge en faglig/saglig begrundelse, fordi passiv beskyttelse kun omfor-

deler erosionen og skaber læsideerosion. 

Ved nye passive løsninger på en strækning, kan der blive stillet krav om tilpasning 

af de eksisterende konstruktioner til en helhed. Derudover stiller KDI krav om til-

dækningsfodring og kompensationsfodring. Der skal i hvert enkelt tilfælde foreta-

ges en konkret vurdering. Det følgende er tommelfingerregler, (Kystdirektoratet, 

2016). 

Tildækket skråningsbeskyttelse kan tillades, hvis huset er beliggende indenfor 2 

gange den maksimale akutte erosion Bmaks akut erosion. Her skal det inddrages, at akut 

erosion har forskellig udstrækning afhængigt af skræntens materiale. 

I det følgende er den maksimale akutte erosion Bmaks akut erosion gennemgående ba-

sis for fastlæggelse af fodringsmængder og den morfologiske skala, se Figur 3-1.  

 

 

Figur 3-1 Principskitse for tildækket skråningsbeskyttelse, (Kystdirektoratet, 2016) 
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Tildækningsmængden har til hensigt at sørge for at skråningsbeskyttelsen aldrig 

blottes og har en negativ effekt på et eller flere af de hensyn KDI skal afveje jf. 

kystbeskyttelsesloven. Den sikkerhed myndigheden skal have for at dette ikke 

sker, er den samme som ansøger ville vælge, hvis beskyttelsen mod akut erosion 

udelukkende etableres som en sandbuffer. 

Tildækningsbufferen skal genopbygges i forbindelse med den løbende kompensa-

tionsfodring og som minimum hvert 5 år. 

Bredden af tildækningsmængden Btildækning, skråning foran skråningsbeskyttelsen er 

mindst 2* Bmaks akut erosion såfremt der fodres mindst hvert 5. år. Bredden af tildæk-

ningsmængden i enderne Btildækning, morfologisk skala er 0,25* Btildækning, skråning.  

Af hensyn til den morfologiske skala skal Lluvside være længere end Llæside. Tommel-

fingerreglen er, at Lluvside = 2* Llæside. 

Lluvside = 10* Bmaks akut erosion  

Længden af skråningsbeskyttelsen L skråning er to gange husets bredde Lhus. 

Topkoten af tildækningsmængden, Kotetildækning top skal være lig med eller større end 

topkoten af skråningsbeskyttelsen Koteskråning top plus 1 meter. 

Bundkoten af tildækningsmængden, Kotetildækning bund skal være lig med eller mindre 

end bundkoten af skråningsbeskyttelsen Koteskråning bund. 

Kompensationsfodringen for den kroniske erosion skal foregå i hele tildæknings-

mængdens længde. Kompensationsfodringen skal mindst modsvare den gennem-

snitlige profilerosion dvs. erosionen mellem den aktive dybde og skræntens top. 

Opfyldelsen af vilkår om tildækningsmængde skal dokumenteres vha. opmåling og 

mængdeberegninger i tværprofiler. Der skal være et tværprofil for minimum hver 3* 

Bmaks akut erosion 

Opfyldelse af vilkår ved kompensationsfodring sker typisk gennem vejesedler, eller 

anden form for dokumentation for tilført sedimentmængde til kystprofilet. 

Hvis klimaforandringer medtages i design af den passive beskyttelse, skal de også 

medtages i den aktive kompensationsfodring. 

3.9 Forstærkning af eksisterende høfder og 
bølgebrydere 

I tilfælde af at eksisterende høfder og bølgebrydere er misvedligeholdt over en år-

række skal der søges ny tilladelse for at kunne genopbygge eller forstærke kon-

struktionerne. 

Ved forstærkning/renovering stilles krav om kompensationsfodring og dokumenta-

tion af behov og dimensionering. 
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3.10 Etablering af nye høfder og bølgebrydere 

Der skal søges tilladelse til at etablere kystbeskyttelse i form af høfder og bølge-

brydere eller lignende.  

Der skal foreligge en faglig/saglig begrundelse, fordi passiv beskyttelse kun omfor-

deler erosionen og skaber læsideerosion. 

Ved nye passive løsninger på en strækning, kan der blive stillet krav om tilpasning 

af de eksisterende konstruktioner til en helhed. 

KDI er generelt tilbageholdende med at give tilladelse til nye høfder og bølgebryde-

re. KDI vurderer i hvert enkelt tilfælde om der kan gives tilladelse. 

I forbindelse med etablering af nye høfder og bølgebrydere vil KDI under alle om-

stændigheder stille krav om kompensationsfodring. 

Krav til kompensationsfodring i forbindelse med nye høfder og bølgebrydere sva-

rende til den del af den langsgående sedimenttransport, som de blokerer / fanger. 

Hvis klimaforandringer medtages i design af den passive beskyttelse, skal de også 

medtages i den aktive kompensationsfodring. 

3.11 Naboansvar 

Generelt er det grundejeren, som har ansvar for at beskytte sin ejendom mod ero-

sion og oversvømmelse, hvilket kræver forudgående tilladelse fra KDI. 

Såfremt en kystbeskyttelseskonstruktion er skyld i læsideerosion kan naboen gøre 

ejeren økonomisk ansvarlig for skader, som anlægget måtte påføre. Spørgsmål om 

erstatning afgøres af domstolene efter almindelige retsprincipper. 

Såfremt en matrikel har behov for at inddrage naboens kyststrækning i forbindelse 

med etablering af kystbeskyttelse, skal dette begrundes/dokumenteres i en ansøg-

ning om kystbeskyttelse og der skal indhentes samtykke fra naboen. 

KDI kan også stille krav om, at en eventuel kompenserende fodring skal gå hen 

over en matrikelgrænse, hvis dette er nødvendigt for projektet. Dette vil også kræ-

ve samtykke fra naboerne. 

Naboerne er dog ikke, på trods af samtykke, forpligtiget til medfinansiering. Dette 

spørgsmål afgøres indbyrdes mellem parterne. 

Naboerne kan ikke stille en grundejer til ansvar i tilfælde af, at grundejeren fjerner 

eller mis-vedligeholder sin kystbeskyttelse og dette måtte medføre problemer for 

tilstødende kyststrækninger. 

I de tilfælde, hvor der foreligger en tilladelse til kystbeskyttelse, som omfatter flere 

grundejere er alle grunderejerne dog forpligtet til at vedligeholde egne anlæg.  
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4 Kystteknisk designbasis 

4.1 Generelt 

COWI har udarbejdet en indledende designbasis med analyse af dimensionsgi-

vende vind, vandstand og bølger, som danner baggrund for projektforslagene for 

kystgrundene i Gribskov kommune.  

Det anbefales at ny hård kystbeskyttelse projekteres med en levetid på 50 år og for 

en ekstremhændelse med en returperiode på 50 år ifølge normal praksis for så-

danne anlæg, dvs. en storm som i middel sker en gang pr 50 år og som forekom-

mer i år 2066. 

I tilfælde af, at der i fremtiden i kommunalt regi strandfodres på Nordkysten, vil 

konstruktionernes beskyttende virkning øges som følge af, at vanddybden foran 

reduceres med strandfodring. 

Ved nogle af kystgrundene anbefales hel eller delvis afvikling af den eksisterende 

beskyttelse. Dette vil medføre nogen kysterosion og genskabe en mere naturlig 

kyst med en bredere strand lokalt, hvor beskyttelsen fjernes. 

4.2 Vind 

4.2.1 Normal vind 

Vinddata fra DMIs vejrstation på Anholt er benyttet som udgangspunkt for de kyst-

tekniske beregninger i forbindelse med skitseprojektet. Dataene vurderes at være 

et godt grundlag for vurdering af vindforholdene i den sydlige del af Kattegat. 

Vinddataene er bestemt som 10-min middelvind målt hver time i 10 m's højde over 

terræn i perioden 20/05/1993 til 07/07/2008. På basis af DMI's data er der udarbej-

det en vindrose for vindklimaet på Anholt, se Figur 4-1. Vindrosen viser, at vinden 

oftest er fra retninger mellem SSV til VNV. Det er også fra disse retninger de kraf-

tigste vinde optræder. 
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Figur 4-1 Vindrose for Anholt, baseret på data fra DMI 

4.2.2 Ekstremvind 

På baggrund af vindstatistikken fra Anholt har COWI foretaget en analyse af eks-

tremvindhastighederne, se Figur 4-2 og Tabel 4-1.  

 

 

Figur 4-2 Overskridelsessandsynlighed [%] som funktion af vindhastighed og vindretning, Anholt. 
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Tabel 4-1 Ekstreme vindhastigheder for storm med en returperiode på 50 år for Anholt baseret på 

Figur 4-2.  

Vindretning 1t/50år 

V 28 m/s 

VNV 29 m/s 

NV 26 m/s 

NNV 24 m/s 

N 26 m/s 

NNØ 26 m/s 

NØ 23 m/s 

ØNØ 24 m/s 

Ø  19 m/s 

TOTAL 29 m/s 

 

Af tabellen ses, at de største ekstremvindhastigheder optræder i forbindelse med 

storme fra VNV. 

4.3 Vandstand 

4.3.1 Normal vandstand 

Ifølge den Danske Havnelods er forskellen mellem middelhøjvande og middellav-

vande ca. 0,2 m ved Hornbæk Havn. Nordvestlig kuling kan give indtil 1,2 m høj-

vande og Østlig vind indtil 1,0 m lavvande (Geodatastyrelsen, 2016). 

4.3.2 Ekstrem vandstand 

Ekstreme højvandstande i den sydlige del af Kattegat er bestemt af Kystdirektora-

tet baseret på data fra den nærmeste målestation ved Hornbæk, se Figur 4-3 

(Kystdirektoratet, 2013). Ekstremvandstanden i Hornbæk for en 50-års hændelse 

er beregnet til +1,61 m DVR90. 

Til sammenligning gav stormen Bodil 06 december 2013 en maksimal vandstand 

på cirka +1,9 m i Hornbæk, hvilket er den højeste vandstand, der er målt i Horn-

bæk. 
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Figur 4-3 Højvandsstatistik for Hornbæk Havn (Kystdirektoratet, 2013). 

 

4.3.3 Eustatisk havspejlsstigning 

Ved fastlæggelse af designvandstanden, skal der tages højde for den forventede 

vandstandsstigning som følge af global opvarmning inden for konstruktionens leve-

tid. 

Figur 4-4 viser den seneste fremskrivning af den globale havspejlsstigning baseret 

på IPCCs rapport fra 2013, (Danmarks Klimacenter, 2014). De forskellige senarier i 

Tabel 4-2 refererer til forskellige forudsætninger vedrørende fremtidig udledning af 

CO₂ og temperaturstigning.  

Ud fra middelscenariet, RCP4.5, for den forventede vandstandsstigning ses det fra 

Tabel 4-2, at middelvandstanden i Danmark i perioden 2081-2100 vil være steget 

med 43 cm eller med usikkerhed 70 cm i forhold til perioden 1986-2005. 

Om 10 år forventes havspejlsniveauet således at være forøget med +16 cm, om 50 

år med +34 cm og om 100 år med +57 cm for et middelscenarie (RCP4.5) i forhold 

til middelvandstanden i 1990 (DVR90). 

DMI vurderer, at den øvre grænse for havspejlsstigningen er +1,2 m frem mod år 

2100. Dette er dog noget over forudsigelserne for IPCCs estimat, Tabel 4-2.  

Figur 4-4 og Tabel 4-2 viser, at der er stor usikkerhed på estimaterne og dermed 

størrelsen af den globale havspejlsstigning i fremtiden. 
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Figur 4-4 Eustatisk havspejlsstigning for Danmark, (Danmarks Klimacenter, 2014). 

 

Tabel 4-2 Eustatisk havspejlsstigning for Danmark, (Danmarks Klimacenter, 2014) 

 

DMI forventer ikke, at stormflodsamplituden øges i de indre farvande i fremtiden 

som følge af ændrede vindmønstre mm, (Danmarks Klimacenter, 2014). 

COWI anbefaler at benytte IPCCs middelestimat i beregningen af designvandstan-

den for kystbeskyttelsen på Nordkysten. 

Analysen viser, at middelvandstanden i Danmark om 50 år forventes at ville være 

forøget med +34 cm for et middelscenarie (RCP4.5) i forhold til DVR90. 

[m] [m] 
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4.3.4 Isostatisk landhævning  

Ud over den eustatiske havspejlsstigning har isostatiske landhævninger/sætninger 

også betydning for fremtidens vandstand ved Nordkysten af Sjælland. Generelt 

sker der en landhævning i Danmark og Figur 4-5 viser et kort med den seneste 

opgørelse af de relative landændringer i Danmark.  

Ud fra figuren vurderes den relative landhævning på Nordkysten at være i størrel-

sesordenen 1,5 mm/år. Dette betyder, at den relative landhævning om 50 år på 

Nordkysten er ca. +11 cm i forhold til DVR90. 

 

 

Figur 4-5 Isostatik landhævning i Danmark Nøjagtighed 0,2 mm/år, 

 (Knudsen et al., 2016). 

 

4.3.5 Designvandstand på dybt vand 

På baggrund af de statistiske ekremvandstande, den generelle vandstandsstigning 

og landhævning beregnes designvandstanden for en 50 års stormhændelse, som 

indtræffer om 50 år i Tabel 4-3, som forudsat i det anbefalede projekteringsgrund-

lag. 
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Tabel 4-3  Dimensionsgivende vandstand med returperiode på 50 år i år 2066 på dybt vand 

ud for Nordkysten af Sjælland. 

Dimensionsgivende 

vandstand på dybt vand 

Nordkysten af 

Sjælland 

Ekstremvandstand,  

(Kystdirektoratet, 2013), m DVR90 

+1,61 

Global havspejlsstigning, (Danmarks Klimacenter, 2014), m +0,34 

Landhævning, 

(Knudsen et al., 2016), m 

-0,11 

Dimensionsgivende vandstand på dybt vand, m DVR90 +1,84 

 

Den angivne designvandstand gælder for dybt vand ud for kysten, men indeholder 

ikke vind-setup og bølge-setup langs kysten. Bølge-setup, helt inde ved strandlin-

jen, som følge af bølgebrydning, er normalt i størrelsesordenen 10-15 % af den 

signifikante bølgehøjde på dybt vand. 

4.4 Designbølger på dybt vand 

Bølgeforholdene på dybt vand er modelleret med MIKE 21 SW (Spectral Wave) for 

en række forskellige vindretninger og vindhastigheder.  

MIKE 21 SW er en 2-dimensionel bølgemodel, der beskriver opbygning, transfor-

mation og brydning af vindgenererede bølger og dønninger i kystnære områder. 

Modellen tager blandt andet højde for ændringer i vanddybden i farvandet, bund-

friktion og bølgebrydning. 

Figur 4-6 og Figur 4-7 viser eksempler på modellerede bølgefelter for 25 m/s og 30 

m/s vind fra nord. I forbindelse med stormen Bodil d. 6 dec. 2013 var vinden 25-30 

m/s fra N og NNV i den sydlige del af Kattegat og de modellerede bølgeforhold 

svarer således nogenlunde til forholdene i forbindelse med stormen Bodil. 

Tabel 4-4 viser de modellerede og efterfølgende interpolerede ekstrembølgefor-

hold på 24 m vanddybde ud for Vejby for de kritiske vindretninger mellem vest og 

nordøst. Modelberegningerne viser, at de største bølge ud for Vejby kommer fra 

nord, som derfor benyttes som udgangspunkt for skitseprojektering af kystbeskyt-

telsen i Gribskov Kommune. 
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Figur 4-6 Modelleret bølgefelt for 25m/s fra nord, 0° 

 

 

Figur 4-7 Modelleret bølgefelt for 30m/s fra nord, 0° 
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Tabel 4-4 Designbølgeforhold på dybt vand ud for Vejby for en 50 års hændelse 

 

4.5 Designbølger på lavt vand 

Godas formel er benyttet til at transformere bølgerne ind på lavt vand for at kunne 

estimere vandstanden og bølgehøjden langs stranden og foran skråningsbeskyt-

telserne ved Salgårdshøj, se Figur 4-8. 

På basis af Figur 4-8 kan hældningen af kystprofilet ud for skrænten bestemmes til 

cirka 1:45, hvilket benyttes i beregningen af bølgerne i brydningszonen foran skrå-

ningsbeskyttelsen i henhold til Godas formel. 

 

 

Figur 4-8 Søkort af kysten ved Salgårdshøj 

Vindretning V NV N NØ

Vandstand m DVR90 1.84 1.84 1.84 1.84

Vind m/s 28 26 26 23

Hs m 4.16 4.62 4.77 3.89

Hrms m 2.94 3.27 3.37 2.75

Tp s 7.6 8.3 8.6 7.5
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Figur 4-9 viser variationen af bølgehøjden ind over kystprofilet foran skrænten ved 

Salgårdshøj i henhold til Godas formel. 

 

 

Figur 4-9 Bølgehøjde H1/3 ~ Hs m og H1/250 ~ Hmax m som funktion af vanddybde under en 

storm 

 

Bølge-setup som følge af bølgebrydning, er normalt i størrelsesordenen 10-15 % af 

den signifikante bølgehøjde på dybt vand, hvilket skal medregnes i forbindelse 

med bestemmelse af designvandstaden ved stranden. 

Tabel 4-5 viser en samlet oversigt over designforholdene for en ny skråningsbe-

skyttelse ved Salgårdshøj for en 50 års stormhændelse om 50 år (2066).  

 

Tabel 4-5  Dimensionsgivende bølge- og vandstandsforhold for storm med  

returperiode på 50 år om 50 år (2066) 

Returperiode år 50 

År 2066 

Bølgehøjde på dybt vand, Hs, m 4,8 

Bølgeperiode, Tp, s 8,6 

Vandstand på dybt vand uden bølge-setup, m DVR90 +1,84 

Bølge-setup, m +0,48 

Vandstand på lavt vand med bølge-setup til beregning af 

bølgeoverskyl, m DVR90 

+2,3 

Havbundskote foran skråningsbeskyttelse,  

m DVR90 

-0,5 

Vanddybde til beregning af bølgehøjde, m 2,8 

Bølgehøjde foran skråningsbeskyttelse, Hs, m 1,8 

Maksimal bølgehøjde foran  

skråningsbeskyttelse, H2%, m 

2,1 
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5 Kystgrundene 

5.1 Inspektion 

COWI har sammen med Gribskov Kommune foretaget en inspektion og diskuteret 

tilstanden af kystbeskyttelsen ved Kommunens kystgrunde, se Figur 5-1. 

 

 

Figur 5-1 Oversigt over Gribskov Kommunes kystgrunde 
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Inspektionen blev foretaget 25 april 2016, hvor der var let til jævn fralandsvind og 

lav bølgeaktivitet. Figur 5-2 viser vandstandsmålingerne for Hornbæk. Vandstan-

den lå generelt tæt på middel og strandens bredde vurderes derfor at være repræ-

sentativ for den aktuelle situation i Gribskov Kommune. 

 

 

Figur 5-2 Vandstandsmålinger ved Hornbæk på inspektionsdagen d. 25.04.2016. (DMI, 2016) 

 

I forbindelse med inspektionen blev der taget en række billeder, der benyttes som 

udgangspunkt for tilstandsvurderingen af de enkelte kystgrunde som gennemgås i 

det følgende. 

Derudover præsenteres indledende skitseforslag til forbedring af kystbeskyttelsen 

ved Kommunens grunde, oprydning på stranden og forbedring af de rekreative 

værdier af kysten samt adgangsforholdene. 

Tilstandsvurderingen af Kommunens kystgrunde viste generelt, at en stor del af 

Nordkysten oplever et sedimentunderskud, dvs. mangel på sand i det aktive kyst-

profil.  

Nogle af de løsningsforslag, der præsenteres i denne rapport vil kun kunne gen-

nemføres i kombination med strandfodring, hvilket er et krav fra KDI. 

Kommunens kystbeskyttelse vil lettere og billigere kunne opgraderes og vedlige-

holdes, når der samtidig gennemføres storskala strandfodring på Nordkysten, som 

blandt andet afhjælper det omfattende underskud i sedimentbalancen og genop-

bygger og forstærker et beskyttende og højere strandplan foran kystgrundene.  
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5.2 Kaprifolievej 

5.2.1 Tilstandsvurdering 

Kommunen ejer en lang kystgrund ved Kaprifolievej, se Figur 5-3. 

Der er en meget høj skråning langs den ubebyggede grund. Kommunen har en 

offentlig trappe, som giver adgang fra græsarealet ned til den smalle stenede 

strand foran. 

 

 

Figur 5-3 Afgrænsning af Kommunens grund ved Kaprifolievej 

 

Nabogrundene til begge sider ligger bag mindre bølgebrydere, hvilket forstærker 

beskyttelsen af skråningen her. Der er ligeledes anlagt skråningsbeskyttelser foran 

en stor del af nabogrundene. Der er dog problemer med læsideerosion i den syd-

vestlige del af Kommunens grund og ved den første nabo mod sydvest. 

Der er ingen bølgebrydere langs kommunens grund, Figur 5-3. 

Figur 5-4 til Figur 5-6 viser stranden langs Kommunens grund. Den eksisterende 

kystbeskyttelse består af et gammelt og nedslidt pæleværk og en række større 

dæksten. Derudover er der områder med ral, som medvirker til at bremse erosio-

nen af den høje skråning. 
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Figur 5-4 Eksisterende nedslidt pæleværk og en række dæksten er ikke tilstrækkelig til at bremse 

erosionen af den høje skråning i den sydvestlige ende af Kommunens grund ved Ka-

prifolievej, set mod SV 

  

 

Figur 5-5 Nedslidt kystbeskyttelse med pæleværk og enkelt række af dæksten kan ikke forhindre 

erosion af den høje skråning bagved i den sydvestlige del af Kommunens grund ved 

Kaprifolievej, set mod NØ 

 



 

 

     
 30  KYSTGRUNDE GRIBSKOV KOMMUNE - SKITSEPROJEKT 

 O:\A080000\A084146\Sendt til Kommunen 2016.09.06\A084146-PR-01 KYSTGRUNDE GRIBSKOV KOMMUNE - SKITSEPROJEKT Ver. 4.0.docx 

 

Figur 5-6 Nedslidt kystbeskyttelse kan ikke forhindre erosion af klintfod foran den nordøstlige del 

af Kommunens grund ved Kaprifolievej, set mod SV 

 

Der er større og mindre skår i klinten langs kommunens grund, hvor vegetationen 

er forsvundet, specielt i den nederste del. Den øverste del af skråningen er gene-

relt dækket af vegetation. 

I den sydvestlige ende står en del af pæleværket tilbage foran skræntfoden, som 

sammen med en række dæksten har en vis kystteknisk effekt på skråningen bag-

ved, se Figur 5-4. Bag pæleværket har et både-laug mulighed for at opbevare de-

res både. 

Den første nabo mod sydvest har ifølge Kommunen ansøgt om tilladelse til at etab-

lere kystbeskyttelse for at beskytte sin ejendom mod erosionen i skråningen, Figur 

5-4. 

Der er en slugt ind i klinten med et plateau, på ca. 1,5-2m over strandniveauet, 

hvor en eller flere både er trukket op. En trappe i træ giver adgang til plateauet, se 

Figur 5-5.  

Fra slugten ved den sydvestlige trætrappe og mod nordøst er det eksisterende pæ-

leværk slidt. Pæleværket og rækken af store dæksten kan ikke forhindre erosion af 

skråningen bagved, Figur 5-5. 

Den eksisterende kystbeskyttelse skæmmer stranden og reducerer den rekreative 

værdi af kysten samtidig med at den kysttekniske virkning er forholdsvis begræn-

set. 

På den østlige del har pæleværket en bedre stand og yder en vis beskyttelse af 

klinten bagved. 



 

 

     

KYSTGRUNDE GRIBSKOV KOMMUNE - SKITSEPROJEKT  31  

O:\A080000\A084146\Sendt til Kommunen 2016.09.06\A084146-PR-01 KYSTGRUNDE GRIBSKOV KOMMUNE - SKITSEPROJEKT Ver. 4.0.docx  

De private huse på begge sider af Kommunens grund ligger kun ca. 10 m fra 

kanten. Selvom der er opført god skråningsbeskyttelse foran disse grunde vil de 

være udsatte, hvis skrænten ved Kommunens grund eroderer yderligere tilbage i 

hver ende af Kommunens grund. 

5.2.2 Myndighedsforhold 

Efter stormen Bodil 6 dec. 2013 har der været skred i skråningen i den sydlige en-

de af Kommunes kystgrund ved Kaprifolievej, se Figur 5-7. 

 

 

Figur 5-7 Sydvestlig ende af Kommunens grund ved Kaprifolievej 

 

Den private naboejendom har en skråningsbeskyttelse og en bølgebryder foran og 

er således godt beskyttet ud mod havet. Konstruktionerne resulterer dog i læside-

erosion i den sydlige ende af Kommunens grund.  

Kommunens matrikel har stort set ingen kystbeskyttelse. Dette har medført, at den 

bebyggede naboejendom nu er truet af skred i skråningen ind mod Kommunens 

matrikel. 

Kystdirektoratet udtaler i det konkrete eksempel, at det er grundejeren, som har 

ansvar for at beskytte sin ejendom mod erosion/oversvømmelse, hvilket kræver 

forudgående tilladelse fra Kystdirektoratet. 
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Såfremt Kommunen ejer bølgebryderen og denne er skyld i læsideerosion, kan 

naboen gøre Kommunen økonomisk ansvarlig for skader, som anlægget måtte 

påføre Naboen. Spørgsmål om erstatning afgøres af domstolene. 

I dette tilfælde kan Kommunen fjerne bølgebryderen uden videre. Det er dog for-

modentligt ikke i Naboens interesse.   

Dette gælder naturligvis ikke, hvis bølgebryderen tilhører den private grundejer 

selv. Det er uklart hvem bølgebryderen tilhører. 

I tilfælde af at Naboen ønsker, at bølgebryderen vedligeholdes eller forstærkes, må 

Naboen selv stå for projektet og betaling heraf. Naboen kan ikke tvinge Kommunen 

til at bidrage medmindre der foreligger en tilladelse, hvor Naboens og Kommunens 

matrikel indgår.    

Kystdirektoratet vurderer, at ubebyggede grunde, generelt ikke har behov for kyst-

beskyttelse. 

Såfremt naboen har behov for at inddrage Kommunen i forbindelse med etablering 

af kystbeskyttelse, skal dette begrundes / dokumenteres i en ansøgning om kyst-

beskyttelse. Der skal i så tilfælde indhentes samtykke fra Kommunen. 

Kystdirektoratet kan stille vilkår om, at en eventuel kompenserende fodring skal gå 

hen over en matrikelgrænse, hvis dette er nødvendigt for projektet. Dette vil dog 

også kræve samtykke fra Kommunen. 

Kommunen er dog ikke, på trods af samtykke, forpligtiget til medfinansiering. Det 

afgøres indbyrdes mellem parterne. 

5.2.3 Indledende skitseforslag 

Naboen mod sydvest ønsker at beskytte skrænten ind mod kommunens grund. 

Den mest effektive beskyttelse er, at grundejeren anlægger en skråningsbeskyttel-

se, som strækker sig ind på Kommunens matrikel. KDI forventes i dette tilfælde af 

stille krav om omfattende strandfodring foran den nye skråningsbeskyttelse og på 

begge sider. 

En anden løsning kunne være at bevare det eksisterende pæleværk og dæksten 

og fylde ral eller sand ind bagved. En sådan fodring er ikke stabil og vil gradvis 

erodere bort.  

Det er uvist om der kan fodres med ral uden, at KDI vil kræve yderligere kompen-

sationssandfodring. 

Udgifterne til etablering af kystbeskyttelse og vedligeholdelse vil skulle betales af 

grundejeren. 
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Etablering af kystbeskyttelse i den sydlige ende af Kommunens grund kan betyde, 

at bådlauget må flytte deres materiel. En mulighed er at benytte den nærliggende 

slugt og plateau til deres både. Alternativt kan bådene lægges på bagstranden, 

hvis der strandfodres foran skråningen. 

På den centrale del af Kommunens strækning anbefales det at fjerne resterne af 

den eksisterende beskyttelse og herunder rester af pæleværk, stålwire og rækken 

af dæksten. Stranden bliver herved mere naturlig og den rekreative værdi øges 

med tiden. Dette kan medføre lidt forøget erosion i skråningen, men dette vurderes 

at være uden betydning, da der ingen bygninger er langs toppen af skråningen. 

De eksisterende sten omkring trappen neden for skrænten bør ikke fjernes. Det 

kan blive nødvendigt at tilpasse trappen efterhånden som skråningen eroderer 

yderligere tilbage. Dette er dog også tilfældet under de nuværende forhold, hvor 

der er erosion i foden af den høje skrænt. 

For den østlige del af Kommunens grund foreslås det også at fjerne det uvirksom-

me pæleværk og eksisterende dæksten. 

Langs den nordøstligste del ind mod naboen foreslås dog at fylde hullet bag pæle-

ne og klinten op med ral for at beskytte naboen mod bagskæring. Dette kan med-

virke til at beskytte naboen mod bagskæring og udgifter i forbindelse hermed bør 

derfor afholdes af naboen, da Kommunen ikke har interesse i at beskytte skrånin-

gen mod erosion. 

Strandfodring langs Kommunens grund kan anbefales som en del af en større 

samlet løsning for Nordkysten og vil forbedre beskyttelsen af den høje skråning og 

samtid forbedre den rekreative værdi af stranden. Desuden vil strandfodring kunne 

indgå som en del af en forbedret kystbeskyttelse ved naboerne i begge ender af 

Kommunens grund, som vurderes at have behov for at forbedre kystbeskyttelsen 

langs en del af kommunens grund. 

5.3 Urskoven ved Kaprifolievej 

5.3.1 Tilstandsvurdering 

Klinten ved Urskoven, Kaprifolievej er udsat for erosion i et omfang der betyder, at 

vegetationen stort set er væk, se Figur 5-8. Grundene lige øst for Kommunens 

grund er beskyttet af en skråningsbeskyttelse. Der er flere små bølgebrydere foran 

Kommunens grund og nabogrundene. Stranden er så lav, at der er vand helt ind til 

det gamle nedslidte pæleværk langs Kommunens matrikel. Den eksisterende hår-

de kystbeskyttelse sydvest for skaber læsideerosion langs Kommunens matrikel og 

er således medvirkende årsag til, at Kommunens grund eroderer tilbage. 

Nabohusene på toppen af skråningen vurderes at kunne være truet af, at klinten 

på Kommunens grund er meget stejl og eroderer tilbage som følge af den util-

strækkelige kystbeskyttelse. På nuværende tidspunkt er afstanden fra skrænten til 

husene 5-15 m.  
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Pælerækværket foran Kommunens grund har begrænset effekt og har ikke kunnet 

forhindre omfattende erosion i skråningen bagved, Figur 5-9.  

Den nuværende erosion i skråningen vurderes at være kritisk for naboernes huse. 

 

 

Figur 5-8 Kommunens grund "Urskoven" ved Kaprifolievej 
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Figur 5-9 Eksisterende kystbeskyttelse i form af pæleværk er ikke i stand til at beskytte den høje 

stejle skråning ved Kommunens grund "Urskoven", set mod NØ 

 

 

Figur 5-10 Stejl og bar kystklint foran kommunens grund "Urskoven" 
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5.3.2 Indledende skitseforslag 

COWI vurderer, at den optimale løsning ved Urskoven er at etablere en skrånings-

beskyttelse langs Kommunens grund. I dette tilfælde vil Kystdirektoratet kræve be-

tydelig kompensationsstrandfodring. 

Alternativt, kan hullet mellem klint og pæleværk fyldes op med ral. Det er uklart om 

KDI vil kræve yderligere strandfodring med sand i dette tilfælde. Denne løsning er 

ikke landtidsstabil og vil løbende skulle vedligeholdes. 

En anden mulighed er at strandfodre langs den stejle skråning. Dette vil der kunne 

opnås tilladelse til. Denne løsning har dog en begrænset levetid, da sandet hurtigt 

eroderer bort.  

En strandfodringsløsning vil under alle omstændigheder skulle vedligeholdes lø-

bende. 

Naboen mod nordøst ønsker at vedligeholde T-høfden umiddelbart nordøst for 

kommunens grund, som tilsyneladende er sunket sammen. Høfden kan være med 

til at holde på sand og ral ud for Kommunens grund.  

Kommunen er ikke interesseret i at beskytte naturgrunden. Det er derfor op til na-

boerne at søge tilladelse og at etablere og vedligeholde ny kystbeskyttelse på 

Kommunens grund, hvis klinten skal stabiliseres. Dette gælder både forbedret 

skråningsbeskyttelse og T-høfden. 

COWI anbefaler, at grundejerne forholder sig til erosionsproblematikken og tager 

stilling til om der skal igangsættes et privat kystbeskyttelsesinitiativ ud for Kommu-

nens grund, Urskoven. 

Det eksisterende nedslidte pæleværk bør ikke fjernes før der etableres ny og effek-

tiv kystbeskyttelse. 

Strandfodring langs Kommunens grund kan anbefales som en del af en større 

samlet løsning for Nordkysten og vil forbedre beskyttelsen af den høje skråning og 

samtid forbedre den rekreative værdi af stranden. Desuden vil strandfodring kunne 

indgå som en del af en forbedret kystbeskyttelse ved naboerne i begge ender af 

Kommunens grund, som vurderes at have behov for at forbedre kystbeskyttelsen 

langs hele kommunens grund. 

5.4 Violvej/Kystvej 

5.4.1 Tilstandsvurdering 

Skråningen ved Kommunens grund ved Violvej / Kystvej er høj og stejl, se Figur 

5-11 til Figur 5-14.  
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Figur 5-11 Afgrænsning af kommunens grund ved Violvej/Kystvej 

 

Der ses flere skred i skråningen og herunder et større nyt skred, se Figur 5-12 og 

Figur 5-14. Det forventes, at der kan forekomme flere skred fremover, da der et 

nært lodret ler-fremspring midt på skråningen, se Figur 5-12 og Figur 5-13. 

Derudover virker skrænten relativt stabil og der ses også en del vegetation på skå-

ningen. Nabohusene ligger under 10 m fra kanten af klinten. 
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Figur 5-12 Vestlige side af ler-fremspringet ved Kommunens grund ved Violvej/Kystvej  

 

 

Figur 5-13 Østlige side af ler-fremspringet ved Kommunens grund ved Violvej/Kystvej 

 

Figur 5-14 viser, at der er en stor og effektiv skråningsbeskyttelse foran Kommu-

nens grund som ligner naboernes beskyttelse. 

Stranden er stort set væk foran skråningsbeskyttelsen ved det nye skred.  
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Dette viser, at der som følge af det lave strandniveau sker overskyl af den eksiste-

rende skråningsbeskyttelse på trods af den forholdsvis effektive beskyttelse af 

skræntfoden. 

Der er et større mellemrum mellem bølgebryderne ved Kommunens grund i forhold 

til de omkringlæggende strækninger til begge sider. Dette vil også reducere højden 

af stranden og derved øge erosion af skråningen over skråningsbeskyttelsen. 

 

 

Figur 5-14 Skråningsbeskyttelse langs Kommunens grund ved Violvej/Kystvej. Nyere skred i 

skråningen går ud over den eksisterende skråningsbeskyttelse, set mod SV 

5.4.2 Indledende skitseforslag 

Situationen på denne strækning vurderes ikke at være kritisk og skråningsbeskyt-

telsen vurderes at være i fin stand. 

Kommunen bør vurdere om der er sket skade på skråningsbeskyttelsen som følge 

af det nye skred. Dette kan dog først klarlægges, når der er gået et stykke tid og 

skråningsbeskyttelsen igen blotlægges som følge af bølgeoverskyl. 

For at forstærke skråningsbeskyttelsen kunne det overvejes at fyldes op med ral 

mellem den eksisterende skråningsbeskyttelse og skrænten. Dette vil kunne hjæl-

pe med at stabilisere skråningen og reducere fremtidig skader som følge af bølge-

overskyl. I tilfælde af at Kommunen ikke ønsker at forbedre beskyttelsen, vil for-

bedring af kystbeskyttelsen skulle betales af Naboen. 

Strandfodring langs Kommunens grund kan anbefales som en del af en større 

samlet løsning for Nordkysten og vil forbedre beskyttelsen af den høje skråning og 

samtid forbedre den rekreative værdi af stranden.  



 

 

     
 40  KYSTGRUNDE GRIBSKOV KOMMUNE - SKITSEPROJEKT 

 O:\A080000\A084146\Sendt til Kommunen 2016.09.06\A084146-PR-01 KYSTGRUNDE GRIBSKOV KOMMUNE - SKITSEPROJEKT Ver. 4.0.docx 

5.5 Salgårdshøj 

5.5.1 Tilstandsvurdering 

Vestlig del 

Figur 5-15 viser en oversigt over Kommunens matrikler ved Salgårdshøj.  

 

 

Figur 5-15 Afgrænsning af kommunens grunde ved Salgårdshøj 

 

Kommunen har en smal matrikel mod vest ved Salgårdshøj. Den eksisterende 

kystbeskyttelse består af en forholdsvis god skråningsbeskyttelse, se Figur 5-16. 

Beskyttelsen af skråningen foran naboen mod sydvest er dog betydelig mindre og 

der er derfor erosion i skråningen her. 

Det vurderes, at Kommunens beskyttelse med tiden kan blive beskadiget som føl-

ge af erosion på naboens matrikel.  

Naboens huse er truet af skrænterosion. 

Naboerne bør derfor forbedre kystbeskyttelsen foran skråningen specielt sydvest 

for Kommunens smalle matrikel. 
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Figur 5-16 Kommunens smalle matrikel mod sydvest ved Salgårdshøj 

 

Salgårdshøj 

Skråningsbeskyttelsen ved Kommunens grund ved Salgårdshøj er lav og smal. 

Der er ca. 130 m mellem bølgebryderne, hvilket har betydet, at strandplanet er lavt 

foran skråningsbeskyttelsen, se Figur 5-17 og Figur 5-18. Situationen er forværret 

betydeligt de seneste år som følge af de storme, der har ramt kysten.  

Resultatet af den utilstrækkelige kystbeskyttelse er omfattende erosion i den meget 

høje skråning langs Kommunens grund, se Figur 5-17. 

Der er nu et stort åbent sår ind i klinten. Husene på nabogrundene ligger kun 10-

20m fra den meget høje skrænt. 

Erosionen af Kommunens skråning kan, som følge af den meget høje skråning, 

medføre bagskæring og true naboernes huse på begge sider af Kommunens grund 

og specielt mod sydvest, hvor naboens hus er tæt på kanten. 

Naboen mod sydvest har genopbygget en effektiv skråningsbeskyttelse, som 

strækker sig lidt ind på Kommunens matrikel, se Figur 5-17 og Figur 5-18. 

Skråningsbeskyttelsen foran den østlige nabos skrænt er også høj og i god stand. 

Det vurderes, at Kommunens skråning ved Salgårdshøj bør beskyttes hurtigst mu-

ligt for at stabilisere skråningen ind mod naboerne, som ellers kan blive truet. 

I tilfældet af at Kommunen ikke har ønske om at beskytte skråningen, må Naboer-

ne betale for den nødvendige beskyttelse, som så vil skulle strække sig ind på 
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Kommunens grund. Naboerne skal have samtykke fra Kommunen til at udføre et 

sådan projekt.  

Selv efter at skråningen er stabiliseret med en effektiv skråningsbeskyttelse vil der 

ske skred i skråningen ovenover i årene fremover. Skrænttoppen vil således rykke 

yderligere tilbage over en længere årrække indtil hældningen igen er stabil. 

 

 

Figur 5-17 Meget stejl og høj skråning og lav skråningsbeskyttelse ved Kommunens grund ved 

Salgårdshøj, set mod NØ 

 

 

Figur 5-18 Meget stejl og høj skråning ved Kommunens grund ved Salgårdshøj samtidig med 

forholdsvis stor vanddybde foran den lave skråningsbeskyttelse, set mod NØ 
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Østlige del  

Ved kommunens smalle matrikel øst for Salgårdshøj ses nøgne skrænter, som 

bærer præg af erosion. Der er dog en gennemgående skråningsbeskyttelse langs 

foden af skråningen, som vurderes at være i god stand.  

 

 

Figur 5-19 Høj stejl skråning ved Kommunens smalle grund i forlængelse af Rylevej nordøst for 

Salgårdshøj 

5.5.2 Indledende skitseforslag 

Vestlige del 

Den eksisterende skråningsbeskyttelse foran Kommunens grund vurderes at være 

i fornuftig stand og der er således ikke forslag om yderligere beskyttelse på nuvæ-

rende tidspunkt.  

Naboen mod sydvest bør overveje at forbedre kystbeskyttelsen foran den høje 

skrænt neden for sin matrikel. 

Strandfodring langs Kommunens grund kan anbefales som en del af en større 

samlet løsning for Nordkysten og vil forbedre beskyttelsen af den høje skråning og 

samtid forbedre den rekreative værdi af stranden. Desuden vil strandfodring kunne 

indgå som en del af en forbedret kystbeskyttelse ved naboerne, som vurderes at 

have behov for at forbedre kystbeskyttelsen. 

Salgårdshøj 

Kystbeskyttelsen foran Kommunens grund er beskadiget og der er omfattende 

erosion i skråningen bagved. Naboernes ejendomme vurderes at være truet som 
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følge af potentielle skred i den meget høje skråning på strækningen, som er om-

kring 45 m høj. 

Det anbefales, at den eksisterende beskadigede skråningsbeskyttelse forbedres 

langs Kommunens grund for at stabilisere skråningen og herved beskytte naboer-

nes ejendomme. 

Kommunen er ikke interesseret i at beskytte naturgrunden. Der er derfor op til na-

boerne evt. at søge tilladelse og etablere og vedligeholde kystbeskyttelsen på 

Kommunens grund, hvis klinten ønskes stabiliseret. 

Da klinten er aktiv og meget høj vil toppen af skråningen fortsat rykke tilbage, selv 

efter skræntfoden er blevet stabiliseret, indtil skråningen igen får en stabil hældning 

og vegetationen er genetableret. COWI har ikke undersøgt stabiliteten af skrånin-

gen og kan derfor ikke stilles til ansvar for udviklingen af skråningen fremover. 

Kommunen har tilladelse til en skråningsbeskyttelse med en topkote på +3,0 m 

DVR90 og en hældning på 1:2 ved Salgårdshøj, se (Kystdirektoratet, 1993). 

Det vurderes, at der er et akut behov for at forbedre den beskadigede skrånings-

beskyttelse ved Salgårdshøj. 

Genopbygning af skråningsbeskyttelsen 

Beskyttelsen af den høje skråning kan øges ved at reetablere den gamle skrænt-

fodsbeskyttelse ved Salgårdshøj, som beskrevet i gældende tilladelse. Tilladelsen 

beskriver en skråningsbeskyttelse med en topkote på +3,0m DVR90 og en hæld-

ning på 1:2, (Kystdirektoratet, 1993). Figur 5-20 viser den retablerede skrånings-

beskyttelse baseret på beskrivelsen i tilladelsen. 

 

 

 

Figur 5-20 Typisk snit af genopbygget skråningsbeskyttelse ved Salgårdshøj 

 

Skråningsbeskyttelsen ligger i dag et stykke foran den høje skråning som følge af 

den erosion, der er foregået efter skråningsbeskyttelsen er blevet beskadiget. 

 

Eksisterende omlejret stenmateriale benyttes til reetableringen af skråningsbeskyt-

telsen og suppleres evt. med tilført sten i nødvendig omfang. Der skal sandsynlig-

vis tilføres nye filtersten, som kan være forsvundet efterhånden som konstruktio-
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nen er blevet ødelagt. De største dæksten placeres i det yderste lag og i den ne-

derste del af konstruktionen.  

 

Figur 5-21 viser den strækning, hvor den oprindelige skråningsbeskyttelse bør 

genopbygges. Strækningen er cirka 55m lang og strækker sig langs Kommunens 

grund. 

 

 

Figur 5-21 Plantegning med omtrentlig udstrækning af skråningsbeskyttelse ved Salgårdshøj der 

bør genopbygges som et minimum 

 

Det foreslås som en del af genopbygningen af skråningsbeskyttelsen også at gen-

opbygge den nederste del af skråningen for at stabilisere den meget høje skråning 

bagved. I den forbindelse udlægges grus op ad den eksisterende skråning, som 

dækkes af muld. Det er vigtigt, at der herefter etableres et sammenhængende 

græsdække eller anden vegetation langs foden af skråningen for at reducere ud-

vaskning af materiale i forbindelse med storme og som ekstra beskyttelse mod 

yderlige skræntfodserosion. 

Indledningsvist er der foretaget en beregning af, hvor store skader der må forven-

tes for den genopbyggede skråningsbeskyttelse baseret på det oprindelige design 

og de stenmaterialer, som ligger på stranden i dag i tilfælde af en storm med en 
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returperiode på 50 år om 50 år dvs. en storm som i middel sker en gang pr 50 år 

og som forekommer i år 2066.  

De eksisterende dæksten vurderes at have en diameter på 40-80 cm og med en 

middelstenstørrelse på d50= 60cm, hvilket svarer til en middelvægt på 600 kg.  

Dækstenene er beregnet ud fra Van der Meers formel samt Hudsons formel 

(CIRIA, 2007). 

Tabel 5-1 viser beregning af skadesniveauet for den gamle skråningsbeskyttelse 

som genopbygges til oprindelig standard.  

 

 

Tabel 5-1 Beregning af skadesniveau for den gamle stenbeskyttelse 

 

Design Parameters

Design Water Level (m) hdwl 2,30

Bedlevel at Structure Toe (m) h -0,50

Water Depth at Structure Toe (m) d 2,80

Mean Wave Period (s) Tm 6,6

Significant Wave Height at Structure Toe (m) Hs 1,80

Input Parameters

Mean Weight (kg) Wem 600

Armour Slope cota 2,00

Permeability Factor P 0,25

Rock Density (kg/m3) rs 2680

Seawater Density (kg/m3) rw 1025

Derived Parameters

Wave Heigth, 2% (m) H2% 2,13

Nominal Diameter (m) Dn50 0,607

Relative Density D 1,61

Wave Steepness sm 0,027

Surf Similarity Parameter xm 3,1

Critical Surf Similarity xmc 4,0

Number of Waves N 3000

The Van der Meer Formula

Damage Level Shallow Water Sd 3,1

Damage Level Deep Water Sd 7,1

Hudson

Stability Coefficient KD 3,1
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Beregningerne viser, at der vil være begyndende skade i forbindelse med den an-

vendte designstormhændelse med den nuværende kote af stranden foran som er 

vurderet til -0,5m DVR90. 

Figur 5-22 viser en oversigt over skader på skråningen som følge af bølgeoverskyl 

af skråningsbeskyttelser (CIRIA, 2007). 

 

 

Figur 5-22 Vejledninger for overskyls-kriterium (CIRIA, 2007).  

 

Tabel 5-2 viser beregningen af bølgeoverskyl for den genopbyggede skråningsbe-

skyttelse i forbindelse med en designstormhændelse med en returperiode på 50 år 

om 50 år ved bagsiden af filterstenene ved foden af den genopbyggede skråning, 

se første kolonne til venstre. Beregningen er baseret på den nuværende højde af 

stranden på -0,5m DVR90 foran konstruktionen.  

De tre kolonner til højre i Tabel 5-2 viser beregnede bølgeoverskyl i tilfælde af, at 

stranden genopbygges med strandfodring foran den genopbyggede skråningsbe-

skyttelse. 
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Tabel 5-2 Beregning af bølgeoverskyl for genopbyggede skråningsbeskyttelse ved kommunens 

grund for en returperiode på 50 år i år 2066  

 

For at undgå beskadigelse af skråningen bag konstruktionen bør det gennemsnitli-

ge bølgeoverskyl, q, være mindre end 20 l/s/m, se Figur 5-22. 

Beregningerne viser, at der i den nuværende situation vil ske skade på skråningen 

bag den genopbyggede skråningsbeskyttelse, da den nuværende strand ikke er 

høj nok til at reducere bølgehøjden tilstrækkeligt i forbindelse med en design-

stormhændelse. Det var også resultatet af stormen Bodil, som medførte skade bå-

de på skråning og skråningsbeskyttelse. 

Tabel 5-2 viser beregningen af bølgeoverskyl afhængigt af strandens niveau foran. 

Beregningerne viser, at bølgeoverskyllet kan reduceres betydeligt ved at hæve 

højden af stranden foran den genopbyggelse skråningsbeskyttelse. Baseret på 

erfaring fra Nordkysten og Tabel 5-2 (Bed Level) bør stranden forhøjes med mini-

mum 1,5 til 2,0m for at opnå den nødvendige beskyttelse under en designstorm. 

Strandfodring langs Kommunens grund anbefales som en del af en større samlet 

løsning for Nordkysten og vil forbedre beskyttelsen af den høje skråning og samtid 

forbedre den rekreative værdi af stranden. Desuden vil strandfodring kunne indgå 

som en del af en forbedret kystbeskyttelse ved naboerne, som vurderes at have 

behov for at forbedre kystbeskyttelsen langs Kommunens grund. 

Input Parameters

Nominal Diameter (m) Dn50 0,60 0,60 0,60 0,60

Crest Width (m) b 3,80 3,80 3,80 3,80

Crest Elevation (m) CE 3,00 3,00 3,00 3,00

Water Level (m) WL 2,30 2,30 2,30 2,30

Crest freeboard (m) Rc 0,7 0,7 0,7 0,7

Armour Slope cota 2,00 2,00 2,00 2,00

Wave direction (o) q 0,0 0,0 0,0 0,0

Bed Level (m) hm -0,50 0,00 0,50 1,00

Significant Wave Height (m) Hs 1,80 1,55 1,25 0,95

Mean Wave Period Tm 6,6 6,6 6,6 6,6

Derived Parameters

Peak Wave Period (s) Tp 8,6 8,6 8,6 8,6

Wave Steepness sp 0,015 0,013 0,011 0,008

Overtopping Formula

Hebsgaard, Slot and Juhl (1998)

Roughness factor r 0,65 0,65 0,65 0,65

Crest parameter k1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Crest parameter k2 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Average Overtopping (l/s/m) q 95,4 37,6 8,0 0,7
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Det vurderes at skråningsbeskyttelsen og skråning bagved kan genopbygges til 

oprindelig standard uden, at det kræver fornyet tilladelse fra KDI. Det er således 

ikke en forudsætning, at der strandfodres på strækningen. 

Forstærkning af skråningsbeskyttelse 

Den eksisterende skråningsbeskyttelse er ikke tilstrækkelig til at beskytte den høje 

skråning på trods af, at den eventuelt genopbygges til oprindelig standard. 

Beskyttelsen af skråningen kan forbedres ved at anlægge en ny og større skrå-

ningsbeskyttelse ved Salgårdshøj. Det foreslås, at den nye konstruktion designes 

til at kunne modstå en 50 års storm om 50 år. 

Den nye skråningsbeskyttelse kan med fordel flyttes lidt tilbage for at øge bredden 

af stranden foran og reducere bølgepåvirkningen. Derudover foreslås det at gen-

opbygge foden af skråningen bagved med opfyldning med grus og muld for at 

hjælpe med at stabilisere den høje stejle skråning bagved. 

Princip-skitse af den forstærkede skråningsbeskyttelse ved Kommunens grund er 

vist på Figur 5-23 og Figur 5-24. 

 

Figur 5-23 Typisk snit af forstærket skråningsbeskyttelse ved Salgårdshøj kombineret med kom-

pensationsstrandfodring og opfyld langs fod af skråning  

 

KDI stiller krav om kompensationsfodring, når den eksisterende skråningsbeskyt-

telse ønskes forstærket / ændret. Størrelsen af kompensationsfodringen kan som 

udgangspunkt beregnes ud fra den historiske tilbagerykning af vandlinjen ved 

kommunens grund mellem 1954 og 2015. Det antages, at erosionen af stranden 

svarer til skræntens tilbagerykning, se Tabel 5-3. Beregningen viser, at der skal 

kompensationsstrandfodres med omkring 1200 m³/år ved Salgårdshøj, når skrå-

ningsbeskyttelsen forstærkes. 
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Tabel 5-3 Parametre til bestemmelse af kompensationsfodringen 

Kystlinjer til sammenligning: 1954 og 2015. Antal år: 61 år 

Maksimale kysttilbagerykning ved kommunens grund 30 m 

Kysttilbagerykning pr. år 0,5 m/år 

Skræntens højde 45m 

Kysttilbagerykning pr. år: 22 m³/m/år 

Bredde af kommunens grund =  

Længden af skråningsbeskyttelsen 
55 m 

Kompensationsfodring 1200 m³/år 

 

 

Figur 5-24 Plantegning af kommunens kyststrækning ved Salgårdshøj. På tegningen ses omtrent-

lig udstrækning af den forstærkede skråningsbeskyttelse (rød linje). Den digitaliserede 

kystlinje fra 1954 (grøn linje) og den maksimale kysttilbagerykning på ca. 30 m ved 

kommunens grund (gul linje)  

 

Der er foretaget en skitsedimensionering af den forstærkede skråningsbeskyttelse 

ud fra en designstorm med en returperiode på 50 år om 50 år, se Tabel 4-5. Det 

forudsættes indledningsvist, at koten af stranden er -0,5m, hvor skråningsbeskyt-

telsen skal genopbygges.  

Der er stenbund foran skråningsbeskyttelsen og det antages derfor, at der ikke vil 

ske betydelig erosion af havbunden foran konstruktionen. For at spare på sten-

mængden vurderes det, at det derfor ikke er nødvendigt at lave en tå af dæksten 

foran skråningsbeskyttelsen. 

Tabel 5-4 viser forudsætninger for og beregning af den nødvendige størrelse af 

dækstenene i skråningsbeskyttelsen.  
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Dækstenene er beregnet ud fra Van der Meers formel samt Hudsons formel, 

(CIRIA, 2007). Dækstenene er dimensioneret ud fra en antagelse om, at der vil 

være begyndende beskadigelse af konstruktionen i forbindelse med en design-

storm, som vil kræve mindre reparation (KD < 2).  

 

 

Tabel 5-4 Beregning og forudsætninger for den nødvendige størrelse af dækstenene. Første ko-

lonne beskriver den forstærkede skråningsbeskyttelse med udgangspunkt i den nuvæ-

rende strand. De tre kolonner til højre viser scenarier, hvor strandens højde øges med 

strandfodring 

 

Tabellen viser, at dækstenene kan være mindre, når der samtidig kompensations-

strandfodres foran. På dette indledende skitseniveau er der ikke foretaget bereg-

ning af, hvor høj stranden kan forventes at være under en designstormhændelse, 

når der kompensationsstrandfodres med 22 m³/m/år. 

Figur 5-22 viser en oversigt over skader på skråningen bagved som følge af bøl-

geoverskyl. For at undgå beskadigelse af skråningen bag konstruktionen bør det 

gennemsnitlige bølgeoverskyl, q, være mindre end 20 l/s/m. 

Tabel 5-5 viser beregningen af den nødvendige højde af skråningsbeskyttelsen for 

at overskyls-kriteriet kan overholdes i forbindelse med en designstorm.  

Det er vigtigt, at der etableres et sammenhængende græsdække langs foden af 

skråningen for at sikre, at der ikke udvaskes materiale i forbindelse med storme 

således, at skråningen kan stabiliseres. 

Design Water Level (m) hdwl 2,30 2,30 2,30 2,30

Bedlevel at Structure Toe (m) h -0,50 0,00 0,50 1,00

Water Depth at Structure Toe (m) d 2,80 2,30 1,80 1,30

Mean Wave Period (s) Tm 6,6 6,6 6,6 6,6

Significant Wave Height at Structure Toe (m) Hs 1,80 1,55 1,25 0,95

Input Parameters

Mean Weight (kg) Wem 950 600 315 135

Armour Slope cota 2,00 2,00 2,00 2,00

Permeability Factor P 0,25 0,25 0,25 0,25

Rock Density (kg/m3) rs 2680 2680 2680 2680

Seawater Density (kg/m3) rw 1025 1025 1025 1025

Derived Parameters

Wave Heigth, 2% (m) H2% 2,13 1,83 1,47 1,11

Nominal Diameter (m) Dn50 0,708 0,607 0,490 0,369

Relative Density D 1,61 1,61 1,61 1,61

Wave Steepness sm 0,027 0,023 0,018 0,014

Surf Similarity Parameter xm 3,1 3,3 3,7 4,2

Critical Surf Similarity xmc 4,0 4,0 4,0 4,0

Number of Waves N 3000 3000 3000 3000

The Van der Meer Formula

Damage Level Shallow Water Sd 1,4 1,7 2,2 2,7

Damage Level Deep Water Sd 3,3 4,1 5,3 6,7

Hudson

Stability Coefficient KD 2,0 2,0 2,0 2,0
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Tabel 5-5 Beregning af bølgeoverskyl og nødvendig højde af en forstærket skråningsbeskyttelse 

ved Kommunens grund. Første kolonne er den anbefalede forstærkning af skrånings-

beskyttelsen. De tre kolonner til højre viser scenarier, hvor strandens højde øges med 

strandfodring 

 

KDI stiller krav om kompensationsstrandfodring, når skråningsbeskyttelsen skal 

forstærkes. Det kræver yderligere undersøgelser at vurdere, hvor meget strandens 

højde kan forventes at øges som følge af den krævede kompensationsstrandfod-

ring, hvilket ligger uden for dette indledende skitseprojekt. 

Strandfodring langs Kommunens grund kan anbefales som en del af en større 

samlet løsning for Nordkysten og vil forbedre beskyttelsen af den høje skråning og 

samtid forbedre den rekreative værdi af stranden. Desuden vil strandfodring kunne 

indgå som en del af en forbedret kystbeskyttelse ved naboerne i begge ender af 

Kommunens grund, som vurderes at have behov for at forbedre kystbeskyttelsen 

langs en del af Kommunens grund. 

Østlige del 

Den eksisterende skråningsbeskyttelse vurderes at være i fornuftig stand og der er 

således ikke forslag om yderligere hård kystbeskyttelse her på nuværende tids-

punkt. 

Strandfodring langs Kommunens grund kan anbefales som en del af en større 

samlet løsning for Nordkysten og vil forbedre beskyttelsen af den høje skråning og 

samtid forbedre den rekreative værdi af stranden.  

Input Parameters

Nominal Diameter (m) Dn50 0,70 0,60 0,49 0,37

Crest Width (m) b 4,25 3,80 3,31 2,77

Crest Elevation (m) CE 3,40 3,15 2,90 2,65

Water Level (m) WL 2,30 2,30 2,30 2,30

Crest freeboard (m) Rc 1,1 0,9 0,6 0,4

Armour Slope cota 2,00 2,00 2,00 2,00

Wave direction (o) q 0,0 0,0 0,0 0,0

Bed Level (m) hm -0,50 0,00 0,50 1,00

Significant Wave Height (m) Hs 1,80 1,55 1,25 0,95

Mean Wave Period Tm 6,6 6,6 6,6 6,6

Derived Parameters

Peak Wave Period (s) Tp 8,6 8,6 8,6 8,6

Wave Steepness sp 0,015 0,013 0,011 0,008

Overtopping Formula

Hebsgaard, Slot and Juhl (1998)

Roughness factor r 0,65 0,65 0,65 0,65

Crest parameter k1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Crest parameter k2 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Average Overtopping (l/s/m) q 19,1 20,9 19,6 20,4
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5.6 Markvænget/Slugten 

5.6.1 Tilstandsvurdering  

Figur 5-25 viser en oversigt over Kommunens grund ved Markvænget / Slugten. 

Kommunen har genopbygget skråningsbeskyttelsen på matriklerne efter omfatten-

de skader i forbindelse med stormen Bodil i 2013, se Figur 5-26 og Figur 5-27. 

Der er nu anlagt en grussti langs toppen af beskyttelsen samt en trappe ned over 

stenkastningen for at sikre adgang til og langs stranden. 

Skråningsbeskyttelsen virker stor, men stenene i dæklaget ser ud til at være for 

små. 

Der er en række små bølgebrydere foran Kommunens grund samt nabogrundene, 

som umiddelbart virker til at være i god stand. Bølgebryderne er sandsynligvis og-

så vedligeholdt efter stormen Bodil. Stranden mellem og bag bølgebryderne er dog 

næsten forsvundet.  

Skiltene for Nordkyststien for vandrere viser ned ad Markvænget og ud på stran-

den og videre mod øst langs stranden foran den høje skrænt ved Vincentstien. 

Men der er normalt ikke passage på stranden og man skal ud i vandet eller kravle 

over skræntfodsbeskyttelsen for at kunne passere. 

Husene på toppen af skrænten ligger lige under 20 m fra kanten og vurderes ikke 

at være truet. 
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Figur 5-25 Afgrænsning af kommunens grunde ved Markvænget/Slugten 

 

 

Figur 5-26 Ny stor skråningsbeskyttelse foran den nordøstligste del af Kommunens grund ved 

Markvænget/Slugten, set mod NØ 
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Figur 5-27 Ny-renoverede skråningsbeskyttelse foran Kommunens grund ved Markvæn-

get/Slugten. Der er etableret grussti langs toppen af konstruktionen, set mod SV 

5.6.2 Indledende skitseforslag 

Den eksisterende kystbeskyttelse er i god stand efter den seneste renovering.  

Det kunne overvejes at lægge ral bag dækstenene og dermed hæve stien for at 

beskytte yderligere mod fremtidige bølgeoverskyl. Dette vurderes dog ikke at være 

kritisk. 

Strandfodring langs Kommunens grund kan anbefales som en del af en større 

samlet løsning for Nordkysten og vil forbedre beskyttelsen af den høje skråning og 

samtid forbedre den rekreative værdi af stranden.  

5.7 Havstokken 

5.7.1 Tilstandsvurdering 

Figur 5-28 viser en oversigt over Kommunens matrikel ved Havstokken. 

Kommunens matrikel er smal ved Havstokken, se Figur 5-29. Den eksisterende 

beskyttelse udgøres af større sten, som er delvis begravet i sand og ral. 

Stormen Bodil ødelagde adgangsvejen til matriklerne langs kysten nordøst for 

Kommunens matrikel, men der skete ikke tilsvarende skader foran Kommunens 

matrikel.   

Der er for nyligt etableret skråningsbeskyttelse nordøst for kommunens matrikel. 
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Figur 5-28 Afgrænsning af Kommunens grund ved Havstokken 

 

 

Figur 5-29 Nyetableret skråningsbeskyttelse for enden af Kommunens grund ved Havstokken 
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Havstokken er det bedste sted at surfe på Nordkysten og benyttes derfor flittigt af 

wind-surfere og kite-surfere. 

Efter anlæggelsen af den nye private skråningsbeskyttelse er adgangsforholdene 

til stranden for surfere og andre strandgæster blevet farlig og besværlig. 

Det er herunder meget besværligt og farligt at kravle op og ned af de glatte dæk-

sten med surf-grej.  

Der er som følge af vegetation ikke adgangsmulighed til stranden ved Kommunens 

matrikel ved Havstokken. 

5.7.2 Indledende skitseforslag 

Kystbeskyttelsen ud for Kommunens matrikel vurderes ikke at være et særligt pro-

blem, da der ikke opstod betydelig skade i forbindelse med stormen Bodil. 

Ud fra et turistmæssigt perspektiv kunne Kommunen overveje at etablere en sikker 

nedgang til stranden ved Havstokken. 

Det foreslås at etablere en trappe af præfabrikerede betonblokke uden gelænder, 

som er bred nok til at surfere kan komme sikkert ned til vandet med deres grej. En 

sådan løsning vil kræve et minimum af vedligeholdelse. Løsningen kræver at vege-

tationen fjernes ved Kommunens matrikel og skråningen foran tilpasses.  

5.8 Vest for Tinkerup Strand 

5.8.1 Tilstandsvurdering 

Skrænten foran Kommunens grund ved Tinkerup Strandvej 70 er stabil og dækket 

af græs og buske, se Figur 5-30 og Figur 5-31. Der ligger en effektiv skråningsbe-

skyttelse langs foden af skråningen og stranden foran er forholdsvis høj. 

Bebyggelsen på nabogrundene ligger kun ca. 20 m fra skræntkanten, men vurde-

res ikke at være truede eftersom skrænten virker stabil og grundene er beskyttet af 

skråningsbeskyttelse. 

5.8.2 Indledende skitseforslag 

Der er ikke er tegn på erosion i skråningen på denne grund, og det vurderes, at 

den eksisterende skråningsbeskyttelse er tilstrækkelig på nuværende tidspunkt. 
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Figur 5-30 Afgrænsning af Kommunens matrikel, Tinkerup Strandvej 70 

 

 

Figur 5-31 Kommunens grund ved Tinkerup Strandvej 70 
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5.9 Tinkerup Strand 

5.9.1 Tilstandsvurdering 

Figur 5-32 viser afgrænsningen af Kommunens grund ved Tinkerup Strand. 

Figur 5-33 viser, at der er et større græsareal ned mod kysten på Kommunens 

grund. Grunden har også gode parkeringsforhold og toiletfaciliteter og har således 

et stort potentiale som rekreativt område.  

Den eksisterende skråningsbeskyttelse fremstår rodet og usammenhængende. 

Der er flere plateauer med sten i forskellige størrelser. Der er lagt jord og grus ud 

over skråningsbeskyttelsen tilsyneladende for at forsøge at bevare nedgang til 

stranden, hvor skråningen er lavest, se Figur 5-34 og Figur 5-35. Det er dog be-

sværligt at komme ned til den smalle stenede strand som følge af de mange sten 

på skråningen. 

 

 

Figur 5-32 Afgrænsning af Kommunens grund ved Tinkerup Strand 
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Figur 5-33 Udsigt over græsarealet og havet ved Kommunens grund ved Tinkerup Strand.  

Et yndet udflugtsmål i sommerhalvåret  

 

 

Figur 5-34 Kommunens grund med stenet strand ved Tinkerup Strand, set mod NØ 
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Figur 5-35 Stenet strand med beskadiget bølgebryder og skråningsbeskyttelse ved Kommunens 

grund ved Tinkerup Strand, set mod NØ 

 

Grunden er yderligere beskyttet af en enkelt bølgebryder. Bølgebryderen ser dog 

ud til at være faldet noget sammen formegentlig under stormen Bodil. Bølgebryde-

ren er den sidste i rækken af bølgebrydere, som strækker sig mod sydvest. Der er 

lidt større afstand mellem de sidste to bølgebrydere i forhold til den øvrige stræk-

ning. 

Der er en del sand på stranden mod sydvest, omend stranden er smal. Bagved og 

nordøst for den gamle bølgebryder ud for Kommunens grund er stranden stenet og 

primært dækket af ral. 

Bygningerne på nabogrundene ligger ca. 30-40 m fra toppen af skrænten, og er 

ikke umiddelbart truede af eventuel erosion på Kommunens grund. 

5.9.2 Indledende skitseforslag 

Kommunens grund er i vid udstrækning beskyttet af den eksisterende stenkast-

ning.  

Erosionen i skråningen over stenkastningen vurderes ikke at udgøre et større pro-

blem.  

Umiddelbart er der derfor ikke behov for at forbedre den eksisterende kystbeskyt-

telse ud fra et kystteknisk synspunkt. 

Kommunens grund har dog en funktion som rekreativt område og Kommunen bør 

måske overveje at sanere den eksisterende kystbeskyttelse, som fremstår rodet og 

beskadiget. 
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Som et minimum foreslås at genopbygge den eksisterende skråningsbeskyttelse 

og den eksisterende bølgebryder til oprindelig standard. Derudover bør der ryddes 

op i de mange sten som ligger spredt ud over stranden. 

For at optimere den rekreative værdi af Kommunens grund kan den eksisterende 

skråningsbeskyttelse fjernes samtidig med at bølgebryderen genopbygges til op-

rindelig standard. Herved kan skabes en attraktiv strand bag den gamle bølgebry-

der. Skråningen vil erodere tilbage samtidig med, at der skabes en strand. 

Den vestligste del af skråningsbeskyttelsen bør i så fald bevares, for at beskytte 

naboen mod sydvest.  

Strandfodring langs Kommunens grund kan anbefales som en del af en større 

samlet løsning for Nordkysten og vil forbedre kystbeskyttelsen og samtid forbedre 

den rekreative værdi af stranden.  

5.10 Munkerup Skov 

5.10.1 Tilstandsvurdering  

Figur 5-36 viser Kommunens grunde ved skoven i Munkerup og ved Munkerup 

Hus. De to kyststrækninger er adskilt af et privatejet sommerhus.  

Der er en eksisterende skråningsbeskyttelse langs stranden foran skoven i Munke-

rup. 

Den eksisterende skråningsbeskyttelse er i god stand, men er ikke tilstrækkelig høj 

til at forhindre mindre erosion i skråningen ovenover i forbindelse med kraftige 

storme som Bodil, se Figur 5-37 og Figur 5-38.  

Naboen mod sydøst har en skråningsbeskyttelse, som er bygget sammen med 

Kommunens skråningsbeskyttelse langs skoven mod nordvest, se Figur 5-38. 

Der er en række mindre høfder langs den nordvestligste del af Kommunens grund, 

som har tydelig effekt på den smalle ralstrand, som kendetegner hele strækningen, 

se Figur 5-37. 
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Figur 5-36 Afgrænsning af Kommunens grunde ved Munkerup 

 

 

Figur 5-37 Den nordlige del af Kommunens grund ved Munkerup, set mod nordvest 
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Figur 5-38 Den nordlige del af Kommunens grund ved Munkerup, set mod sydøst 

 

Høfderne ændre lokalt orientering af ralstranden således, at den langsgående 

transport på den øverste del af stranden reduceres. Dette giver anledning til læ-

sideerosion mod sydøst, hvilket dog ikke i dette tilfælde vurderes at være et bety-

deligt problem langs skoven, hvor der også er ralstrand.  

5.10.2 Indledende skitseforslag 

Den eksisterende kystbeskyttelse i form af høfder og skråningsbeskyttelser frem-

står i fornuftig og god stand. 

Den eksisterende skråningsbeskyttelse kan dog ikke forhindre erosion i skråningen 

bagved i forbindelse med kraftige storme som Bodil. 

Den erosion der er sket vurderes ikke at være et problem for Kommunen, da om-

rådet bagved fremstår som naturskov. 

Der er ikke forslag om yderligere tiltag langs Kommunens skov ved Munkerup. 

Strandfodring langs Kommunens grund kan anbefales som en del af en større 

samlet løsning for Nordkysten og vil forbedre beskyttelsen af skråning og samtid 

forbedre den rekreative værdi af stranden. 
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5.11 Munkerup Hus 

5.11.1 Tilstandsvurdering 

Skråningen neden for Munkerup Hus er primært beskyttet af den naturlige ral-

strand. Der er dog også en del store sten foran skråningen, men de fremstår ikke 

som en egentlig skråningsbeskyttelse. Skråningen bærer præg af, at der sker ero-

sion i forbindelse med storme. Der ses blandt andet store træer på stranden, som 

er styrtet ned som følge af erosion, se Figur 5-39 og Figur 5-40.  

Bygningen ved Munkerup Hus ligger et godt stykke tilbagetrukket fra stranden. Der 

er således ikke risiko for at bygningen Munkerup Hus bliver påvirket af erosion i 

skråningen i nær fremtid. 

Der kan med tiden være risiko for bagskæring af naboens skråningsbeskyttelse 

nordvest for nedgangen fra Munkerup Hus, efterhånden som skråningen sydøst 

herfor rykker tilbage. Med tiden kan der opstå behov for at affase naboens skrå-

ningsbeskyttelse ind mod Munkerup Hus. 

Naboen sydøst for Munkerup Hus har ingen beskyttelse foran den høje åbne skrå-

ning. Dette hus kan blive truet af erosion inden for en kortere årrække og det anbe-

fales derfor naboen at undersøge mulighederne for at etablere kystbeskyttelse ud 

for sin matrikel. 

 

Figur 5-39 Sydøstlig del af Kommunens grund ved Munkerup Hus, set mod sydøst 
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Figur 5-40 Kommunens grund ved Munkerup Hus og nedgang til stranden 

5.11.2 Indledende skitseforslag 

Det anbefales, at kommunen ikke laver nogen former for hård kystbeskyttelse ved 

Munkerup Hus, da dette vil kunne få negative konsekvenser for naboen mod syd-

øst. Desuden vurderes det, at der ikke er behov for at lave kystbeskyttelse foran 

Munkerup Hus og at Kommunen accepterer erosion i skråningen i forbindelse med 

storme. 

Strandfodring langs Kommunens grund kan anbefales som en del af en større 

samlet løsning for Nordkysten og vil forbedre beskyttelsen af den høje skråning og 

samtid forbedre den rekreative værdi af stranden. Desuden vil strandfodring kunne 

indgå som en del af en forbedret kystbeskyttelse ved naboerne på begge sider af 

Kommunens grund, som vurderes at have behov for at forbedre kystbeskyttelsen 

langs en del af Kommunens grund. 
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