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Anmodning om kystbeskyttelse 

På vegne af foreningen Kystbeskyttelse Gribskov (KG) anmodes hermed om 
igangsættelse af et kystbeskyttelsesprojekt efter reglerne i Kystbeskyttelseslovens § 
1a. 

Der er såvel en principiel som en konkret baggrund for anmodningen: 

Den principielle baggrund er at hele Gribskov kommunens kyststrækning lider af et 
markant underskud af materiale og strandenes kvalitet er under kontinuert 
kvalitetsmæssig forringelse. For yderligere redegørelse henvises til Cowis skitseprojekt 
til sandfodring fra september 2009.  

Den konkrete baggrund er at der i løbet af de seneste 2 år er fremkommet nye ideer 
og ny viden, at der har været markante storme med omfattende ødelæggelser – ikke 
mindst Bodil i begyndelsen af december 2013 – og en stigende erkendelse af at 
strandenes kvalitet har direkte indflydelse på den rekreative værdi og turisme. 

Demonstrationsprojektet  

Vi foreslår at igangsætte et demonstrationsprojekt med sandfodring fra Tisvilde til 
Rågeleje i parallel med udarbejdelsen af et samlet projekt for Nordkysten. 

Teknisk Udvalg har i september 2012 bevilget et tilskud på 32.000 excl. moms til et 
skitseprojekt.  KG dækker den resterende omkostning til dette arbejde, jfr. vedlagte 
tilbud fra COWI.  

Forudsætningen for at KG kan iværksætte projektet er, at kommunen tilslutter sig 
følgende målsætninger/vilkår: 

• at projektet fremmes mest muligt – målet er, at der kommer sand på stranden 
senest jan.-feb. 2016, men at vi gerne ser det ske jan.-feb. 2015, så vidt det 
måtte være muligt. 

• at der tilstræbes en procesplan med mest mulig parallel sagsbehandling –jfr. 
vedlagte Bilag (”Procesplan”). 

• at Gribskov kommune påtager sig projektfinansiering ud over tilbuddet til 
skitseprojektet, indtil den samlede projektfinansiering er på plads.  

• at Gribskov Kommune gennemfører en beslutningsproces i henhold til 
Kystbeskyttelseslovens § 1a. for at tilvejebringe mulighed for finansiering fra 
grundejere  

• at Gribskov kommune etablerer en lag-struktur i parallel til de eksisterende kystlag 
og ikke som overbygning og efter principper som er illustreret i nedenstående figur 
(sandkredsløb) og beskrevet i bilag (”procesplan”). 
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• at ansøgning om ekstern1 medfinansiering igangsættes snarest muligt, men at 
Gribskov Kommune og KG fastlægger en dato for, hvornår der senest træffes 
beslutning om, at resterende finansiering skal findes internt2. 

 
Derudover anbefaler KG at sandfodring foretages i januar–februar, af hensyn til 
havmiljøet – jfr. oplysninger på DN-mødet i Helsingør om sandfodring den 22. januar 
2014. Fremkommer andre relevante miljøhensyn skal dette inddrages i overvejelserne. 
 
Kystbeskyttelse Gribskov stiller med ressourcer i form af arbejdskraft fra bestyrelse og 
netværk. 
 
Hvis kommunen måtte ønske at demonstrations strækningen forlænges til Gilleleje, vil 
KG bakke op herom. 
 
Ovenfor nævnte skitseprojekt, jf. vedlagte tilbud, vil indeholde forslag om, hvor og i 
hvilke mængder sandet skal placeres. Skitseprojekt indeholder ikke oplæg om, hvorfra 
sandet skal komme. Dette emne er til gengæld grundigt behandlet i projektet 
”Havnesand til Kyst”, og det vil påhvile kommunen at afklare dette. KG bidrager gerne 
i processen og ser gerne DHI inddraget i et supplerende skitseprojekt omkring sandets 
oprindelse, men kan ikke medfinansiere dette projekt. 
 
KG ser demonstrationsprojektet som det nødvendige første skridt til et 
sandfodringsprojekt for hele Nordkysten og foreslår derfor, at disse to processer 
igangsættes samtidig med indledende aktiviteter som beskrevet i bilag (”procesplan”), 
således at de 2 projekter ikke skal afvente hinanden, men derimod køre i parallel. 
 
Faser, struktur og organisering 

Nordkysten kan opdeles i fem naturligt afgrænsede strækninger (se figur ovenfor – 
vedhæftet i større udgave fra vest mod øst):  

• Hundested til Liseleje (Store dele af Halsnæs-kysten er sandmæssigt udsultet) 
• Melby Overdrev og Tisvilde hegn (offentligt ejede arealer sandkyster uden 

kystbeskyttelse) 
• Tisvilde til Gilleleje (Den mest udsatte strækning i Gribskov med massive 

problemer) 
• Gilleleje til Hornbæk (Delvis Gribskov, delvist Helsingør – kan blive en udfordring) 
• Hornbæk til Helsingør (Helsingør kommunes mest belastede og sandmæssigt 

udsultede område) 
                                                
1 Ekstern finansiering er Stat, EU og private fonde og sponsorer 
2 Intern finansiering er Kommune, grundejere og havne. 

Figur: Sandkredsløb på Sjællands nordkyst (se bagest i dette notat en større udgave) 
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Kystbeskyttelse ved sandfodring af Nordkysten kan faseopdeles efter disse naturligt 
afgrænsede strækninger – vi kalder dem sandkredsløb. Behovet for tilførsel af sand pr. 
km. kyst (og dermed også omkostningerne til sand) vil være meget forskellige i 
sandkredsløbene. Der hvor kysten er orienteret mod nordvest er erosionen størst og 
derfor er behovet mere markant. 

Der vil naturligt skulle etableres et sandfodringslag for hvert sandkredsløb, og der bør 
etableres en fælles ”indkøbsforening”, som løser opgaver af fælles interesse såsom 
fællesudbud af opgaver med sand, entreprenørarbejder og lignende, så lagene i 
fremtiden samarbejder om at få de bedste vilkår og priser. 

Sand og sten i hver sin struktur 

 

En vigtig forudsætning for at projektet kan gennemføres er at organiseringen af 
sandkredsløbene og den traditionelle kystsikring sker i hver sin organisation. 
Grundejerne i første række er henvist til selv at forsvare deres ejendom mod havet, 
hvilket typisk sker ved forskellige former for traditionel, hård kystsikring. Dem hvis 
ejendom er truet, er dem, der opnår fordel ved den hårde kystbeskyttelse.  

Ved sandfodring opnås en attraktiv sandstrand, som vi give Gribskov mulighed for at 
opnå en optimal turismeudvikling til gavn for kommunen, lokalsamfundene og i sidste 
ende også grundejerne – både fastboende og landliggere. Men det er ligeså vigtigt at 
forstå at dette i lige så høj grad vil gavne samfundene lidt inde i land både med 
hensyn til nytteværdi, ejendomsværdi og afledte effekter på dagligvare handel og små 
industri. 

Vi må konstatere, at det objektivt set er svært for kystlag og folk i første række at 
forstå hvis de både skal betale for deres egen kystsikring og beskyttelsen af de 
rekreative værdier med sandfodring, som jo kommer mange flere til gode. Sten 
beskytter lokalt, mens sand flytter sig rundt på kysten, afhængigt af vejr og vind. 

Set i lyset af ovenstående er det lige så klart at dem, der har glæde af brede 
sandstrande ikke kun er kystgrundejerne men grundejere i den kystnære zone, 
kommunens erhvervsliv, lokalsamfundene, turisterhvervene i Nordsjælland, 
kommunekassen og i princippet også Danmark som sådan. Men først og fremmest 
kommunen og grundejerne der har købt ejendom for at kunne komme hurtigt til 
stranden. Derfor skal hård kystbeskyttelse som udgangspunkt håndteres af de lokal 
lag, bestående af kystgrundejere i første række, mens den generelle kystforbedring 
med sand skal håndteres af en bredere organisation (et sandfodringslag), der også 
varetager interesser for kommunen og grundejere i de bagved liggende rækker.  

Sand primo 2016 – et realistiske scenarie med parallelle processer 

For at få sand på stranden i overensstemmelse med dette demonstrationsprojekt 
senest i Jan. – Feb. 2016 er det nødvendigt, at de forskellige del-processer i videst 
muligt udstrækning forløber parallelt. På den måde kan der hurtigst muligt opnås en 
samlet løsning uden at det går ud over kvaliteten af sagsbehandlingen, udvikling af 
finansieringsmodel og den rigtige organisatoriske struktur. 

Derfor skal det endnu en gang understreges, at dette demonstrationsprojekt ikke må 
afvente en samlet løsning for hele Nordkysten, men at arbejdet med en løsning for 
Nordkysten skal ske parallelt med at arbejdet med et demonstrationsprojekt mv. 
igangsættes – jfr. procesplanen. 

Derfor skal en række processer igangsættes, så snart der foreligger et skitseprojekt, 
der er godkendt til videre bearbejdning af Gribskov kommune. Disse processer er:  

• Parallel myndighedsbehandling, således at Kystdirektoratet og Gribskov 
kommunens VVM team allerede mens skitseprojektet er under udarbejdelse i 
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fællesskab afdækker, hvilke emner der skal inddrages i den efterfølgende VVM 
vurdering, såfremt der skal gennemføres en egentlig VVM redegørelse. Dette må 
også inddrage forhold, hvor Naturstyrelsen måtte være involveret. 

• Parallelt med myndighedsbehandlingen mv. afsøges mulighederne for ekstern 
finansiering fra staten, EU og fra anden side. 

• Parallelt med myndighedsbehandling og finansiering etableres en lags-struktur, der 
kan løfte lags-opgaverne og som kan fungere som sparringspartner og som 
ressourcepersoner for kommunen.  

 
Hele Nordkysten 

Sideløbende hermed skal der ske et konkret strategiarbejde så vidt muligt med 
inddragelse af alle tre kommuner på Nordkysten som muligt. Vi foreslår at dette 
omfatter en større kystkonference med fokus på strategiudvikling på nordkysten, som 
optakt til udviklingen af en egentlig tværkommunal kyststrategi omfattende en række 
visionære, kort og langsigtede mål, fx:  

• Nye turistfremme tiltag, fx udvikling af havne- og moleanlæg i Liseleje, Tisvilde og 
Rågeleje 

• Kystforbedringer ved stenrev og større bølgebrydere, som kan genere bred og 
stabil strand hvor det ellers er umuligt pga. kystens forløb fx ved Gilleleje 
badehotel, trillingerne og Tinkerup strand.  

• Igangsættelse af Cost-benefit-analyser med effektmål for ejendomspriser, 
turismeindtægter, multiplikatorvirkninger mv. samt udvikling af redskaber til at 
monitorere effekter af dette initiativ på kommunekassen. Hensigten er, at 
illustrere sandfodringens økonomiske nettovirkninger og opstille troværdige 
fordelingsmodeller ift. skatteindtægter og grundejerbidrag. Et kommunalt 
nettoprovenu kunne evt. helt eller delvist anvendes til at lempe grundejerbidrag 
og/eller beskatningen. 

 
Sand primo 2015 – Grundejernes optimale ønske 

Det skal ikke være nogen hemmelighed at der er mange grundejere der ønsker en 
langt hurtigere etablerings proces end den vi har skitseret ovenfor. Skal dette opnås, 
f.eks. til Jan.-Feb. 2015, så kræver det en positiv indstilling og et omfattende 
samarbejde mellem Politikere, Administration og KG. Det indbefatter følgende punkter 
og deadlines: 

• VVM screeningen skal resultere i, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en VVM 
redegørelse - i lighed med hvad der ville være nødvendigt, hvis Rågeleje Strandvej 
nu skal sikres med en stor sandmængde, som oprindelig foreslået i Havnesands 
rapporten. 

• Det forudsættes, at der kan findes ekstern finansiering på mindst halvdelen af 
udgifterne til demonstrationsprojektets initialfodring via fonde og organisationer 
mv. Resten skal kommunen være parate til at finansiere i eller enden form. Der 
skal endvidere være politisk opbakning hertil på TU mødet d. 12. marts 2014.  

• Kommunens bevillings proces af beløbet afsluttes inden sommerferien. 
• Etablering af Sandfodringslag sker umiddelbart efter politisk beslutning og den 

nødvendige eksterne finansiering skal sikres inden 1. september 2014. 
• Projekteringsfasen startes senest d. 1. september 2014. 

KG er indstillet på et omfattende samarbejde med politikere og administration hvis der 
kan opnås tilslutning til denne turbo model, som vil være til fordel for mange 
grundejere på strækningen, som efterlyser de samlede løsninger, så der kan undgås 
omkostningstunge lappeløsninger for at rette op på de aktuelle stormskader. Også for 
kommunens egne strækninger omkring Rågeleje Strandvej var denne løsning værd at 
overveje, da demonstrations projektet netop indeholder denne strækning.  
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Vi uddyber gerne disse punkter på mødet d. 4. Marts hvor vi er inviteret til møde med 
Borgmesteren og hvor vi har forstået at både Administrationen og TU formanden 
deltager. 

Vi ser frem til en positiv behandling på næste møde i Teknisk udvalg den 12. marts 
2014, og vi står naturligvis til rådighed for spørgsmål og yderligere drøftelser.  

 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

Birgit Lund 

Lund@persona-as.dk 
Mobil: 4030 5741 

 


