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Navn Matrikel Kystsikring og stand Bemærkninger Tilladelse Behov/konsekvens Godkendelse Længde Pris (skøn)
Salgårdshøj 13b Vejby By, Vejby Fundet i Stadsarkivet 20m kr 0

Salgårdshøj 13u Vejby By, Vejby Ingen tilladelse hos KDI 37m kr 220.000

Salgårdshøj 13v Vejby By, Vejby Ingen tilladelse hos KDI 24m kr 220.000

Markvænget/Slugten 7ch Vejby By, Vejby Fundet i Stadsarkivet 12m kr 0

Markvænget/Slugten 7ci Vejby By, Vejby Fundet i Stadsarkivet 11m kr 0

Markvænget/Slugten 15h Vejby By, Vejby Fundet i Stadsarkivet 22m kr 0

Kaprifolievej 3e Holløse By, Vejby Ingen tilladelse hos KDI 220m kr 3.000.000

Violvej/Kystvej 1e Holløse By, Vejby (Kystvej) Fundet i Stadsarkivet 52m kr 0

"Urskoven" ved Kaprifolievej 5cc Holløse By, Vejby 67m kr 700.000

Tinkerup Strand 3h Strand Esbønderup By, Græsted Findes 57m kr 0

Tinkerup Strand 5m kr 0

Alm. Skræntfodssikring. God 
stand. Bølgebrydere ved 
nabogrunde

Intet behov. Smalle 
matrikler uden værdi, 
beskyttet af nabogrundes 
bølgebrydere og med god 
skræntfodssikring.

Kan problemfrit 
reetableres ved 
eventuelle behov.

Alm. Skræntfodssikring. Ringe 
stand. Bølgebrydere ved 
nabogrund mod øst.

Nabogrundejere 
henvender sig jævnligt

Bagskær af nabogrunde, 
særligt mod vest, dog ingen 
beskyttelsesværdi på selve 
arealet og derved 
formodentlig afslag på evt. 
Ansøgning til anlæg hos 
KDI.

Muligvis 
tilstrækkeligt med 
en reetablering og 
derved ikke ny 
tilladelse.

Alm. Skræntfodssikring og 
bølgebryder. Kystsikring helt fin.

Intet behov. God 
skræntfodssikring og delvist 
beskyttet af bølgebryder 
hos nabogrunde. Ingen 
værdi på grund og ingen 
synlig påvirkning mod 
nabogunde.

Kan problemfrit 
reetableres ved 
eventuelle behov.

Enkelt række kampesten foran 
nedhamret pælerække, 
sammenbundet med wire. Meget 
dårlig forfatning og stor erosion 
bag sikring. Bølgebrydere og alm. 
Skræntfodssikring ved 
nabogrunde.

Nabogrundejer 
henvender sig jævnligt

Bagskær af nabogrunde, 
særligt mod vest, dog ingen 
beskyttelsesværdi på selve 
arealet og derved 
formodentlig afslag på evt. 
Ansøgning til anlæg hos 
KDI.

Vil kræve nyanlæg 
og dermed 
ansøgning om ny 
tilladelse hos KDI.

Alm. Skræntfodssikring og 
bølgebryder. God stand.

Intet behov. God 
skræntfodssikring og delvist 
beskyttet af bølgebryder 
hos nabo mod øst. Ingen 
værdi på grund og ingen 
synlig påvirkning mod 
nabogrunde.

Kan problemfrit 
reetableres ved 
eventuelle behov.

Bølgebryder. Skræntfodssikring på 
halvdelen af matriklen som på 
Kaprifolievej og tilsvarende dårlig 
stand. Høfde på nabogrund mod 
øst og bølgebrydere på 
nabogrunde.

Fundet omtalt i E-Arkiv, 
men teksten er ikke 
umiddelbart tilgængelig. 
Ingen tilladelse hos KDI

Naboejendommes 
bølgebrydere beskytter 
grunden noget. Dog noget 
skrænkerosion, særligt mod 
øst, muligvis til fare for 
naboejendom (Sofus 
Jensens Vej 8). Dog ingen 
værdier på selve 
kommunegrund.

Vil kræve nyanlæg 
og dermed 
ansøgning om ny 
tilladelse hos KDI.

Alm. Skræntfodssikring og 
bølgebryder. Sikring ok, men 
problemer med nedkørsel/rampe. 
Adgangsforholdene til stranden er 
dårlige. Noget errosion bag 
kystsikring.

Adgangsforholdene har 
behov for forbedring og 
skræntfodssikringen er mod 
øst en smule 
sammenfalden. 
Bølgebryder på grunden er i 
god stand. Der er dog ingen 
værdier på strækningen og 
ingen kystbeskyttelse øst 
for grunden. I dag ville vi 
nok ikke få tilladelse til et 
sådan anlæg.

Ikke direkte behov 
for renovereing 
med dette vil ikke 
kræve tilladelse. 
Der er givet 
tilladelse fra både 
NST og KDI til 
reetablering af 
ordentlige 
adgangsforhold 
ved at påfylde sand 
fra bl.a. 
sandkasser.

7000e Strand Esbønderup By, 
Græsted
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Munkerup 4h Munkerup Gde., Søborg 260m kr 0

Munkerup 10f Munkerup Gde., Søborg 100m kr 0

Munkerup 10d Munkerup Gde., Søborg 100m kr 0

Havstokken 7000h Udsholt By, Blistrup 6m kr 0

Total: 993m kr 4.140.000

Kystsikring i god stand. Ingen problemer med nabogrundejere
Kystsikring i god stand. Behov for løbende tilsyn
Kystsikring i dårlig stand. Problemer hos nabogrundejerne

Høfder og lille skræntfodssikring af 
kampesten. Lav (ca. 2 m) men af 
god stand. Dækker kun halvvejs 
på matr. 10d.

Intet behov. 
Forholdsmæssig god 
skræntfodssikring og 
beskyttet fra høfder. Ingen 
værdier at beskytte og truer 
ikke naboejendomme.

Reetablering og 
renovering er nok 
problemfrit, men vi 
vil formodentlig 
ikke klunne få 
tilladelse til større 
anlæg, grundet den 
ringe 
beskyttelsesværdi.

Alm. Skræntfodssikring. God 
stand.

Der kører pt sag 
mellem borger og KDI

Intet behov. God 
skræntfodssikring. 
Beskytter vejen, men er 
(vist nok) etableret uden 
tilladelse fra KDI af beboere 
på Havstokken, da de 
reetablerede vejen efter 
Bodil. Der kører derfor sag.

Det er ikke sikkert 
at vi vil kunne få 
tilladelse til det 
anlæg der er blevet 
etableret. 
Anlægget er dog i 
god stand.
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