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Samvirket er en interesseorganisation af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag på strækningen fra Hundested til  
Helsingør. Samvirkets 29 medlemmer repræsenterer ca. 44 % af den samlede kyststrækning på ca. 60 km, svarende til 
2/3 af de private kystgrundejere.  

I forbindelse med det kommende årsskifte vil vi gerne gøre status og overblik på strandfod-
ringsprojektet Nordkystens Fremtid. 
 

1. Nordkystens Fremtid – de tekniske del-projekter 

 

1.1 Kystteknisk projekt 

Niras har afleveret den endelige udgave af det kysttekniske projekt for Nordkystens 
Fremtid den 19. august 2019. Det er en grundig og teknisk veldokumenteret rapport med 
en klar konklusion:  
”Kombination af strandfodring og skråningsbeskyttelse vurderes at være den bedste 
kystbeskyttelse på Nordkysten.” 
Vi anbefaler at I læser de 10 siders sammenfatning. 
Link til rapporten: http://nordkystensfremtid.dk/media/14707027/23-0001-nordkystens-
fremtid-kystteknisk-projekt-20190819.pdf  
 

1.2 Indvindingsområder 

Orbicon har undersøgt 3 mulige indvindingsområder, og udpeget 2 af disse, nemlig om-
råde A Liseleje og område Øst ud for Tisvilde – Heatherhill. Se side 2 i dette link 
http://nordkystensfremtid.dk/media/14705655/raastoffer-nordkysten-2019-rev2.pdf. 
Ingen af de 3 områder indeholder ral som beskrevet i det kysttekniske projekt, men det 
vurderes, at der her er tilstrækkelige mængder sand til strandfodringen på Nordkystens. 
 

1.3 Myndighedsprojekt for strandfodring 

Niras har udarbejdet myndighedsprojekt til behandling i Kystdirektoratet, der stadig har 
myndighedsansvaret for fælles kommunale kystbeskyttelsesprojekter.  
Myndighedsprojektet er dateret 23. maj 2019 og ses i dette link 
http://nordkystensfremtid.dk/media/14707197/20-0001-nordkystens-fremtid-
myndighedsprojekt-for-strandfodringpdf.pdf. 
 
Kystdirektoratet (KDI) har jfr. kystbeskyttelseslovens § 2 afgivet en udtalelse om projek-
tet den 30. august 2019.  
KDI’s opsummering lyder: Det vurderes, at der på projektstrækningen er behov for kyst-
beskyttelse, samt at projektet vil reducere en risiko ved erosion. Projektet vil således 
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yde en beskyttelse af beboelse, infrastruktur samt minimere vedligeholdelsesomkostnin-
ger på de eksisterende passive anlæg. Hele opsummeringen og udtalelsen er i dette link: 
http://nordkystensfremtid.dk/media/14707026/19-01058-4-kystdirektoratets-udtalelse-
til-kommunalt-faellesprojekt-nord.pdf  
 

1.4 Miljøkonsekvensvurdering – VVM 

Efter høringsmøde for borgerne i januar 2019 er Niras gået i gang med dette arbejde, der 
imidlertid kompliceres af, at strækningen fra den tidligere Rågeleje-mole til Hornbæk 
plantage er Natura 2000 område. Se vedlagte kort. 
Om dette har får betydning for tidsplanerne er pt uafklaret. 
 

1.5 Samvirkets forretningsudvalg mener 

FU er enige med Niras i, at beskyttelse af Nordsjællands kyst kræver en kombination af 
faste anlæg og strandfodring. 
FU er også enige i den politiske beslutning, der blev truffet i 2016 i forbindelse med skit-
seprojektet, om at kystsikringslagene/kystgrundejerne varetager/betaler for de faste an-
læg, hvorimod strandfodringen varetages og betales ’i fællesskab’. 
FU vurderer samlet set, at det foreliggende tekniske projekt er af høj kvalitet og bør gen-
nemføres – men det fordrer at der findes en for alle parter acceptabel bidragsfordeling 
vedr. strandfodringen. 
 

2. Nordkystens Fremtid – bidragsfordeling 
 

2.1 Det politiske beslutningsgrundlag i de første år 

I 2014 ved det første idéprojekt ønskedes kystbeskyttelse og kystbenyttelse. 

I 2015 ’forsvandt’ kystbenyttelsen i de første finansieringsmodeller i 2015, og bidrags-
pligten indskrænkedes til grundejere i 1. række (som følge af beskyttelse) og 300 meter 
ind i landet (som følge af værdistigninger på disse ejendomme). 
Fra 2016 defineres 'Nordkysten Fremtid alene som det tværkommunale sandfodringspro-
jekt, selv om de faste anlæg forsat indgår som en del af den tekniske løsning. 
 

2.2 Advokat oplæg om bidragsfordeling  

Advokatfirmaet Horten har i både 2015 og 2018/19 udarbejdet oplæg vedr. bidragsforde-
lingen. Det seneste oplæg er dateret 11. september 2019.  
Horten er til disse oplæg alene blevet bedt om at vurdere de 2 alternative modeller for 
bidragsfordeling fra 2015 (jfr. ovenfor).  
Se link http://nordkystensfremtid.dk/media/14707028/notat-om-proportionalitet-og-
ligebehandling-med-logoer.pdf  
 
Senest har Horten på foranledning af Helsingør kommune den 28.oktober 2019 afleveret 
notat om kommunal finansiering af kystbeskyttelse.  
Her vurderer Horten på side 5, at ”projektet Nordkystens Fremtid har en oplagt almen-
nytte, som kan begrunde en kommunal finansiering”, men der er ikke en direkte præcise-
ring af, hvor stor en andel kommunen kan finansiere. Se link: 
http://nordkystensfremtid.dk/media/14707467/notat-om-kommunal-finansiering-
afkystbeskyttelse-28102019.pdf  
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2.3 Cost Effectiveness analyse 

Denne analyse - også udarbejdet af Niras – har til formål dokumentere, om det er øko-
nomisk fordelagtigt at gennemføre projektet Nordkystens Fremtid i forhold til en traditio-
nel kystbeskyttelse med skråningsbeskyttelse. Mere præcist sammenlignes omkostnin-
gerne i en 50-års ekstrem vejrsituation i en 50-årig periode for: 
 
• Strandfodring med vedligehold og forstærkning af skråningsbeskyttelserne. 
• Ingen strandfodring og kraftig opgradering af af skråningsbeskyttelserne 
 
Analysen sammenligner omkostninger for 8 del-strækninger og total for del-
strækningerne. Analysen viser en økonomisk fordel for strandfodringsløsningen samlet 
set, men at der er en økonomisk ulempe for 4 af de 8 del-strækninger.  
 
FU har fået mulighed for - på møde med Niras - at få indsigt i, hvorledes de alternative 
omkostninger til forstærkning og forhøjelse af skråningsbeskyttelserne er beregnet.  
Vi finder ikke anledning til at sætte spørgsmålstegn ved disse tekniske beregninger. 
 
Men som nævnt på Årsmødet og i tidligere orientering mener FU, at denne analyse ikke 

entydigt dokumenterer projektets økonomisk fordelagtighed, fordi 
  
• projektet på ca. halvdelen af strækningen IKKE er økonomisk fordelagtigt 
• alle omkostninger ved strandfodringen ikke er indregnet – nemlig sikring af udløb fra 

åer og oprensning ved havnene i Gilleleje og Hornbæk. 
 
Det er nødvendigt at indregne en værdiansættelse af de rekreative værdier – Horten be-
nævner det ’almennyttet’ – for at projektet samlet set skal blive økonomisk fordelagtigt, 
således som det foreskrives i kystbeskyttelsesloven i forbindelse med kommunale fælles-
projekter. 
 
Dermed kan der forhåbentlig dannes et grundlag for et bredere bidragsfordeling. 
 

2.4 Statsstøtte? 

Vi har tidligere orienteret om de 3 borgmestres henvendelse til miljøministeren om støt-
ten fra Staten til Nordkystens Fremtid, og vi forstår, at der ikke bliver truffet politiske be-
slutninger om bidragsfordeling inden borgmestrenes møde med ministeren i februar må-
ned. 
I finanslovsforslaget er der i 2020 en pulje til diger og kystbeskyttelse på 45,8 mio. kr., 
som kommunerne kan søge tilskud fra.   
 

2.5 Samvirkets forretningsudvalg mener 

Kystgrundejerne skal fortsat betale for de faste anlæg (bølgebrydere og skråningsbeskyt-
telse) og de skal bidrage til sandfodringsprojektet, da de har glæde af den kystbeskyttel-
se som det medfører. 
 
Grundejere i baglandet – indtil en vis afstand fra kysten – skal bidrage, da de vil få glæde 
af en mere attraktiv strand. 
 
Stat og/eller kommuner bør bidrage. Staten, som ejer af lange strækninger, og Kommu-
nerne dels for egne strækninger og dels fordi kommunerne har økonomiske fordele af
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den turismeudvikling der følger med.  
 
Nordkystens Fremtid bør gennemføres med en bidragsfordeling som de nævnte parter 
kan leve med. 
 

3. Sidste nyt om kystbeskyttelsesloven 

Der er den 17. december 2019 udsendt en pressemeddelelse fra Miljøministeriet om æn-
dringer i loven, der skal gøre det nemmere at gennemføre fælles kommunale dige- og 
kystbeskyttelsesprojekter. 
Det handler bl.a. om at begrænse klageadgangen. 
 
FU følger naturligvis med. 
 

4. Nordkystens Fremtid i pressen 

I Frederiksborg Amts Avis den 23. og 26. november 2019 har henholdsvis Steen Hassel-
riis (Halsnæs) og Jan Ferdinandsen (Gribskov) fremført synspunkter mod projektet Nord-
kystens Fremtid.  
 
Jan Ferdinandsen vil stoppe projektet med påstand om at kystlagene har etableret til-
strækkelig ’hård sikring’ i form af bølgebrydere og skråningsbeskyttelse.  
 
FU mener, at Niras’ analyser (nævnt ovenfor) viser at store strækninger er utilstrækkeligt 
beskyttet med den klimasituation der kan forudses. Eksempelvis peger de på Gilbjergho-
ved som ét af de mest udsatte. 
 
Desuden har ’hård beskyttelse’ den konsekvens, at strækninger øst for den hårde beskyt-
telse vil blive mere udsatte for havets angreb. 
Sandfodringen er nødvendig som kompensation for det materiale som havet flytter fra 
vest mod øst – selv under normale vindforhold. Uden sandfodring vil strandene gradvist 
blive dårligere og visse steder forsvinde helt. 
 
Steen Hasselriis, der i sin borgmestertid, var fortaler for projektet fremfører, at der ik-
ke kan forventes økonomiske bidrag fra hverken stat eller kommune. Han ender med at 
konkludere at kystgrundejerne (1. række) må betale hele projektet.  
 
Fu mener, at konsekvensen er, at f.eks. statsligt-ejede arealer såsom Tisvilde Hegn og 
Hornbæk Plantage ikke bidrager, og at de mange grundejere i baglandet, der vil få glæde 
af bedre strand heller ikke skal betale. 
Det vil betyde at en kystgrundejer kan risikere en regning på kr. 200.000 eller mere – 
afhængig af hvorledes sandfodringsomkostningerne fordeles på strækningen. Det vil væ-
re gift for projektet. 
 
 
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 
 
 
På forretningsudvalget vegne 
 
 
Birgit Lund 


