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Tilladelse til strandfodring på Strandbakkestranden, Gillelje 

Gribskov Kommune har i brev 23. marts 2011 søgt om tilladelse til at strandfodre 

på Strandbakkestranden ved Gilleleje. Sammen med ansøgningen er indsendt 

samtykkeerklæringer fra de grundejere, der berøres af projektet. 

Afgørelse 

Kystdirektoratet meddeler med henvisning til kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1. 

og § 3, stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets 

opgaver og beføjelser m.v. tilladelse til det ansøgte, som beskrevet i 

projektbeskrivelsen. 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller 

ændringer af det godkendte anlæg. 

2. Der må maksimalt fodres med 30.000 m3 sand om året 

3. Tilladelsen gælder i 5 år fra dens datering 

4. Det anvendte fodringsmateriale skal have samme beskaffenhed som det 

naturligt forekommende sand på strækningen. 

Tilladelsen kan ikke påføre Kystdirektoratet noget ansvar for metodens stabilitet 

eller virkning, ligesom den ikke fritager Gribskov Kommune for et i forbindelse med 

projektets udførelse eventuelt opstående civilretligt ansvar. 

Gribskov Kommune skal orientere de ejere, der har givet deres samtykke til 

projektet om denne tilladelse hurtigst muligt. 

Kystdirektoratets vurdering 

Strandbakkestranden er en velbesøgt badestrand, som benyttes flittigt af både 

fastboende, sommerhusejere og turister i området. Der er kraftig erosion på kysten 

øst for Gilleleje Havn, og stranden kommer således til at fremstå stenet og leret. 
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Der er således tale om et projekt, der først og fremmest har rekreativ værdi. Det 

følger af forarbejderne til kystbeskyttelsesloven, at såfremt en bred skare af 

borgere får rekreativ gavn af et projekt, skal dette vægtes som et element, der 

taler for tilladelse til projektet. Kystdirektoratet vurderer, at idet fodringen således 

får rekreativ værdi for både lokale og turister, og idet den valgte metode – 

sandfodring - på en naturlig måde indgår i strækningens helhed, lever det op til 

betingelserne i kystbeskyttelseslovens formålsparagraf i § 1, stk. 1 om formålet 

med kystbeskyttelse, hvorfor vi meddeler tilladelse til det ansøgte. 

Sandet transporteres naturligt videre mod øst, hvor der både er behov rekreative 

værdier i form af sandstrand og kystbeskyttelse af hensyn beskyttelse af ejendom. 

Der er i høringsfasen ikke indkommet indsigelser mod projektet fra hverken 

høringsparter eller de i henhold til kystbeskyttelseslovens orienteringsberettigede 

interesseorganisationer. 

Projektbeskrivelse 

Der fodres årligt med op til 30.000 m3 sand i den naturligt forekommende 

kornstørrelse. Små mængder sand kan hentes fra revlen umiddelbart vest for 

sejlrenden til Gilleleje Havn, mens større mængder skal hentes fra udpegede 

indvindingsområder.  

Arbejdet vil blive udført enten ved at grave en flyderende og sejle sandet helt ind til 

kysten, eller ved at etablere en rørledning gennem hvilken, sandet pumpes ind på 

stranden. I begge tilfælde benyttes en gummiged til at fordele sandet på stranden 

og i vandet inden for et areal på ca 13. 500 m2 på og ud for matriklerne 87bz, 

87dn, 87cl, og 87ck alle Gilleleje By, Gilleje.  

Klagevejledning 

Kystdirektoratets afgørelse og de for denne stillede vilkår kan påklages til 

transportministeren jf § 3, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om 

Kystdirektoratets opgaver og beføjelser m.v.  

Klagen indgives til Kystdirektoratet, som videresender den til transportministeren 

sammen med sagens akter. 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 

Med venlig hilsen 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Kopi til høringsparter og orienteringsberettigede interesseorganisationer 


