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Tilladelse til sandfodring (revlefodring) på søterritoriet ved klapning og 
udpumpning over stævn (rainbowing) på 3 konkrete strækninger (ca 2,3 km ud 
for Nr. Lyngby, ca. 1,3 km ud for Mårup og ca. 5,2 km nord for Lønstrup) i et 
kommunalt fællesprojekt.  
 
Hjørring Kommune meddeler hermed tilladelse til sandfodring på søterritoriet i 
forbindelse med et kommunalt fællesprojekt for tre kyststrækninger; Nr. Lyngby, 
Mårup og nord for Lønstrup til Nørlev Strandvej og Udemarken.  
 
Tilladelsen er ansøgt med henblik på kunne udnytte muligheden for at søge 
statsstøtte til sandfodringen gennem pulje 2021 om tilskud til diger og anden 
kystbeskyttelse (Bek. nr. 1130 af 02. 06. 2021). Tilladelsen er derfor udformet som 
et kommunalt fællesprojekt, dvs. med tvungen partsdeling mellem de parter, der 
opnår beskyttelse eller værdiforøgelse af projektet. Denne tilladelse indeholder 
derfor en fordeling af bidrag mellem parterne i projektet. 
 
Der er indsendt ansøgning den 1. juli 2021 om sandfodring på revlen og sandfodring 
indenfor revlen ved udpumpning over stævn. Der er søgt på strækninger ved Nr. 
Lyngby, Mårup og nord for Lønstrup. Se vedlagte kortbilag 1. Tilladelsen gives på 
de vilkår som fremgår nedenfor. 
 
Hjørring Kommune har samtidigt vurderet, at der ikke skal udarbejdes en 
miljøvurdering eller en habitatkonsekvensvurdering for projektet. 
 
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Der må ikke uden Hjørring Kommunes tilladelse foretages udvidelser eller 
ændringer af det godkendte projekt. 

2. Tilladelsen omfatter sandfodring i mængder op til 600.000 m3 som årligt 
gennemsnit. 
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3. Sker der samme år fodring gennem tilladelsen fra 2020, vil vilkår 2 gælde for 
den samlede årlige fodring.  

4. Tilladelsen gælder i op til 10 år. Dog kun til afvikling af det projekt, som der 
gives tilsagn til fra Kystdirektoratet, fra puljen 2021. Projektet forventes 
afviklet over 5 år (2022-2027). 

5. Hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud fra den statslige tilskudspulje 2021, 
bortfalder tilladelsen. 

6. En strækning på ca. 1300 meter ud for Mårup Strand ligger direkte ud for 
Habitatområdet nr. 7 ”Rubjerg Knude og Lønstrup Klint”. Inden for denne 
1300 meter lange strækning gælder, at sandfodringen som årligt gennemsnit 
ikke må overstige 102.375 m3, svarende til det naturlige sandtab på 
strækningen reduceres maksimalt 90 %. Der må ikke sandfodres i en sådan 
mængde, at klintens naturlige dynamik forhindres.  

7. Ansøger er forpligtet til mindst 1 gang årligt (inden 1. februar det følgende 
år), at fremsende indberetning til Hjørring Kommune om udnyttelsen af 
tilladelsen. Anmeldelsen skal for hver kampagne indeholde oplysning om 

a. Periode 
b. Bygherre 
c. Sandfodringsmængde 
d. Position og metode for leverancen 
e. Oprindelse af sandet (indvindingsfelt) 
f. Reder og oplysning om hvorledes sandmængder er opgjort 

8. Der må kun sandfodres med rent og uforurenet sand fra indvindingsfelt, 
sejlrende eller fællesområde med gyldig tilladelse til indvinding og 
nyttiggørelse. Hjørring Kommune kan afvise anvendelsen af sediment fra 
indvindingsfelter, såfremt kornstørrelsesfordelingen afviger væsentligt fra de 
naturlige sandforekomster på Hjørring kommunes vestvendte kyst. 

9. Sandfodringen skal koordineres med Kystdirektoratet i forhold til udførelsen 
af arbejdet i Fællesaftalen ved Lønstrup. 
 

Hjørring Kommune skal gøre opmærksom på, at tilladelsen fortabes, hvis nogle af 
de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke opfyldes.  
 
Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, 
der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden 
lovgivning. 
 
Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som 
kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for et, i 
forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt 
ansvar. 
 
Projektbeskrivelse 
Projektet omfatter aktiv kystbeskyttelse i form af sandfodring i mængde op til 
600.000 m3 som årligt gennemsnit, svarende til halvanden gang det naturlige årlige 
sandtab, der er i området. Sandet vil komme fra godkendte indvindingsfelter – 
primært fra indsejlingssektoren til Hirtshals Havn. Udnyttelsen af tilladelsen vil ske i 
det omfang, at der rejses økonomi dertil, dvs. størrelsen af det opnåede tilskud til 
projektet.  
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Tilladelsen er meddelt for en periode af op til 10 år, dog gælder tilladelsen kun i den 
projektperiode, der opnås tilsagn til i pulje 2021 om tilskud til diger og anden 
kystbeskyttelse (Bek. nr. 1130 af 2. 06. 2021). 
 
Hvis der opnås det højest mulige tilskudsandel kan projektet omfatte en samlet 
sandmængde på op til ca. 1.831 mio. m3 sand med anvendelse af billigste 
sandfodringsmetode (klapning). Med en tilladelse til at fodre årligt med 600.000 m3 
sand svarer det til en projektperiode på 3,1 år. Det forventes dog en at del af sandet 
rainbowes, især ved Nr. Lyngby, hvorfor projektperioden kan blive lidt kortere, da 
enhedsprisen for rainbowet sand er højere end for klappet sand.   
 
Selve fodringen vil være koordineret med oprensningsbehovet for Hirtshals havn, og 
derfor foregå som 2-3 kampagner i løbet af et år. Der kan suppleres ved at hente 
sand fra andre godkendte indvindingsområder.  
 
Forøgelsen af den gennemsnitlige årlige mængde fra 400.000 m3/år i tilladelsen fra 
2020 til 600.000 m3/år er et forsøg på at indhente nogle af de mange år uden 
sandfodring og opbygge stærke revler, der bedre kan modstå den kroniske erosion.  
 
Sandfodring udføres enten ved klapning (splitning) på ca. 5-6 meters dybde eller 
rainbowing på 4-5 meters dybde. Metoderne bruges til at forstærke det aktive 
kystprofil og har ikke direkte effekt på stranden. Metoderne kan derfor ikke modvirke 
akut erosion, men virker kun på den kroniske erosion.  
 
Det godkendte projekt påbegyndes når fodringsprojektet fra pulje 2020 er ved at 
udløbe på de respektive strækninger, og der kan derfor i enkelte år være delvist 
overlap med udnyttelsen af de to tilladelser til sandfodring. For at imødegå kumulativ 
effekt af projekterne vil det gælde, at den samlede årlige sandfodringsmængde skal 
ligge på 600.000 m3/år i gns. selvom der sker anvendelse af begge tilladelser 
indenfor samme år.  
 
Der foreligger ny tilladelse til Kystdirektoratets sandfodring af Fællesstrækningen 
ved Lønstrup fra 2021 og gældende frem til 11. 2. 2026. Derfor er der i tilladelsen til 
fodringen af Fællesstrækningen stillet vilkår om koordinering med Hjørring 
Kommune herom. Tilsvarende stilles der i denne tilladelse vilkår om koordinering.  
 
 
Begrundelse for tilladelsen 
Ansøgningen er foranlediget af muligheden for at søge tilskud til sandfodring. Langs 
Hjørring Kommunes vestkyst er der et stort behov for kystbeskyttelse pga. meget 
kraftig erosion. Hjørring Kommune har derfor ansøgt om et kommunalt fællesprojekt 
(kap 1a) med tvungen bidragsfordeling mellem de parter, som drager nytte af 
sandfodringen.  
 
Projektet har været i seks ugers høring hos bidragsyderne og øvrige 
høringsberettigede, samt offentligt. De indkomne bemærkninger er indarbejdet i de 
relevante tilladelser. 
 
Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har d. 30. juni 2021 godkendt at 
kystbeskyttelsesprojektet med pålæg af partsfordeling skulle fremmes (§2a i 
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kystbeskyttelsesloven), og at det endelige projekt kunne godkendes. Projektet blev 
endelig godkendt af Byrådet d. 25. august 2021. 
 
Hjørring Kommune (v. specialkonsulent Thomas Lomholt) har søgt om tilladelse til 
sandfodring på 3 strækninger langs Hjørring Kommunes vestvendte kyst. 
Ansøgningen omfatter 2 delansøgninger til hver strækning: 
 

 Ansøgning 1 omfatter sandfodring på revlen ved klapning (splitning). 
 Ansøgning 2 omfatter sandfodring indenfor revlen ved udpumpning over 

stævn (rainbowing). 
 
Begge ansøgninger er omfattet af denne tilladelse.  
 
Når Hjørring Kommune træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi 
varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens § 1, hvori der står: 
 
”§ 1. Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at 
reducere risikoen for oversvømmelse eller kystnedbrydning af havet, fjorde eller 
andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning 
af følgende hensyn: 
1) Behovet for kystbeskyttelse, 
2) økonomiske hensyn ved projekter omfatter af kapitel 1 a 
3) kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet, 
4) rekreativ udnyttelse af kysten, 
5) sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten og 
6) andre forhold 
 
 
1. Behovet for kystbeskyttelse 
Ansøgningen om kystbeskyttelse vedrører 3 udvalgte strækninger ud for bysamfund 
og sommerhusområder ved Hjørring Kommunes vestvendte kyst. Området er 
præget af erosion af varierende størrelse - primært i størrelsesordenen ½ - 2 m/år 
som gennemsnit. Langs alle 3 strækninger, er infrastruktur, byområder og 
sommerhusområder meget tæt på klintkanten og værdier er således akut truet. 
Sandfodringen har til formål at udligne/reducere den naturlige kysttilbagerykning i 
området. Den ansøgte kystfodring kan ikke beskytte mod akut erosion, hvorfor det 
ikke kan udelukkes, at private lodsejere på konkrete delstrækninger tillige søger om 
supplerende hård kystbeskyttelse. Med et opnået tilskud til projektet og dermed fuld 
udnyttelse af tilladelsen vil områdets kroniske erosion kunne holdes i ave for en 
periode på godt 3 år, og dermed forebygge et stigende behov for hård kystsikring.  
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2. Økonomiske hensyn 
Sagen er omfattet af kystbeskyttelseslovens kapitel 1a, hvorfor der er fastlagt en 
bidragsfordeling mellem de berørte parter. Fordelingen afspejler de økonomiske 
interesser og værdier, der beskyttes hos de enkelte parter. Det drejer sig om huse, 
veje, infrastruktur og rekreative interesser. Hjørring Kommune indgår som part i 
bidragsfordelingen. Bilag 2 viser bidragsfordelingen for projektet og bilag 3 viser den 
geografiske placering af parterne i projektet ud over Hjørring Kommune. Projektets 
udgifter er vist i bilag 4. 
 
3. Teknisk og natur- og miljømæssig kvalitet 
Med hensyn til vurderingen af kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og 
miljømæssige kvalitet lægger Hjørring kommune afgørende vægt på, at 
kystbeskyttelsen ikke må have væsentlige negative konsekvenser, herunder 
anlæggets indvirkning på nabostrækninger. Da der i den konkrete sag er tale om 
”aktiv kystbeskyttelse” (sandfodring ved klapning eller rainbowing) er der ikke en 
negativ påvirkning af nabostrækninger, som det kendes fra passiv kystbeskyttelse 
(fx stenkonstruktioner). 
 
Der fodres med marint sand fra godkendte indvindingsområder med en naturlig 
kornstørrelsesfordeling for området. 
 
Se også screening for krav om miljøvurdering samt væsentlighedsvurdering for 
internationale beskyttelsesområder og beskyttede arter. 
 
4. Rekreativ udnyttelse af kysten 
Sandfodringen vil generelt bidrage til at holde områdets kroniske erosion i ro, 
hvorved fortsat rekreativ udnyttelse af stranden vil kunne fastholdes. Tilladelsen i 
området omfatter ikke faste anlæg, der potentielt kan forringe den rekreative 
udnyttelse af stranden 
 
5. Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten 
Sandfodringen på søterritoriet vil ikke ændre på den eksisterende adgang til og 
langs kysten. 
 
6. Andre forhold 
Hjørring Kommunes kommuneplan 
Sandfodringen foretages på søterritoriet, hvor kommuneplanen ikke gælder. 
Projektet vil dog reducere den kroniske erosion og derved beskytte en række 
områder, der er udlagt til forskellige formål i kommuneplanen. Dette vedrører såvel 
byzone, områder udlagt til sommerhusområde samt områder med særlig 
landskabelige interesser og naturinteresser osv. 
 
Forslag til Havplan 
Der er i marts 2021 fremsat forslag til Havplan for Danmark, som er høring frem til 
30. september 2021. Der er imidlertid retsvirkning af det fremsatte forslag, hvorfor 
Hjørring Kommune ikke må give tilladelse til noget, der strider mod udpegningerne i 
forslaget til Havplan. Området hvor sandfodringen finder sted er i forslaget udpeget 
som Generel anvendelseszone, hvor der ingen begrænsninger er. Projektet strider 
derfor ikke imod forslaget til Havplan. 
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Naturbeskyttede områder 
Sandfodringen foretages på søterritoriet, hvorfor naturbeskyttede områder ikke 
påvirkes. 
 
Klitfredning 
Sandfodringen foretages på søterritoriet, hvorfor klitfredede områder ikke påvirkes. 
 
Internationale beskyttelsesområder 
Sandfodringen påvirker ingen Natura2000-områder væsentligt og påvirker ikke bilag 
IV-arter.  
 
Dette er uddybet i afsnittet med begrundelsen for at ikke at kræve habitat-
konsekvensvurdering. 
 
Konklusion 
Sammenfattende vurderer Hjørring Kommune, at sandfodringen ikke vil medføre 
væsentlige negative konsekvenser, men at sandfodringen vil medvirke til at beskytte 
de erosionstruede strækninger ved at reducere den kroniske erosion i området. 
 
 
Vurdering og begrundelse for ikke at kræve en habitat-konsekvensvurdering 
(internationale beskyttelsesområder og visse arter) 
Det ansøgte projekt grænser op til habitatområde 6 ”Kærsgård Strand” og er delvist 
beliggende ud for habitatområdet nr. 7 ”Rubjerg Knude og Lønstrup Klint”. Der er 
desuden to marine habitatområder i nærheden af fodringsstrækningen. Nærmest 
ligger nr. 202 ”Lønstrup Rødgrund” og umiddelbart syd for Hirtshals havn ligger 
habitatområde 203 ”Knudegrund”. Se kortbilag 5.  
 
Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et 
internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn 
til deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er 
udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn 
til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Hvis Hjørring Kommune vurderer, at projektet kan påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art væsentligt, skal der foretages en 
konsekvensvurdering af projektets virkning. 
 
Hjørring Kommune har i denne sag vurderet, at projektet, eksisterende og ansøgte 
projekter, hverken i sig selv eller i sammenhæng, vil medføre en væsentlig 
påvirkning af Natura 2000-områderne eller på beskyttede arter. 
 
Dog er der fastsat vilkår om, at der maksimalt må fodres med 102.375 m3 sand på 
den 1300 meter lange strækning ud for habitatområdet ”Rubjerg Knude og Lønstrup 
Klint”, som også angivet i ansøgningen.  
 
Det sikres herved med god margin, at der ikke er risiko for, at klinten ikke fortsat vil 
være dynamisk. Der vil dermed ikke være væsentlig negativ påvirkning af 
habitatnaturtypen 1230 ”Klinter eller klipper ved kysten”, hvor erosion er vigtig for 
den naturlige dynamik.  
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Til væsentlighedsvurderingen af projektets evt. påvirkninger på Natura2000-områder 
har kommunen bl.a. gjort brug af den miljøvurdering og habitat-
konsekvensvurdering, som tidligere i år er lavet til den nye tilladelse til statens 
fællesaftale for sandfodring, der gælder for en 1100 meter lang strækning ud for 
Lønstrup by.  
 
Tilladelsen til fællesaftalen gælder for 5 år og omfatter i alt 1,02 mio m3 sand eller 
204.000 m3 om året. Tilladelsen giver tilladelse til både klapning, rainbowing og 
strandfodring. Strandfodringen kan ske både ved indpumpning fra skib eller ved 
transport med lastbiler. Der er i tilladelsen mulighed for at fodre kun hvert 3. år med 
en mængde svarende 3 års samlet fodring, 612.000 m3.  
 
Dette beregnes til at give en maksimal intensitet på den 1100 meter lange strækning 
på 550 m3/m. Denne intensitet er den maksimalt tilladte på strækningen.  
 
Konklusionen på væsentlighedsvurderingen af fællesaftalen er, at der er ingen 
væsentlig påvirkning af habitatområder eller beskyttede arter i området, når 
projektet holder sig på de angivne mængder og intensiteter.  
 
Miljøkonsekvensrapporten, der ligger til grund for vurderingen indeholder 
vurderinger af landskab, kystdynamik, strømning og sedimentation, vand, luft, klima, 
jord, marin bundfauna, fisk, havpattedyr, havfugle, beskyttede marine områder og 
bilag IV-arter, natur på land, kulturarv og historiske interesser, materielle goder, 
turisme og rekreation, befolkning og mennesker sundhed samt kumulative effekter.  
 
Nærværende projekt har en langt lavere intensitet. Med en årlig mængde på 
600.000 m3 fordelt på samlet 8800 meter giver det en gennemsnitlig intensitet på 68 
m3/m. Strækningen nord for Lønstrup kan potentielt have en intensitet på op til 116 
m3/m, hvis hele den årlige pulje klappes der. Det er den højeste intensitet i 
nærværende projekt. Sammenholdt med intensiteten i fællesaftalen ligger dette 
projekt mange gange lavere i påvirkning. 
 
Nærværende projekt indeholder kun klapning eller rainbowing som fodringsmetoder, 
hvilket på mange af de i miljøkonsekvensrapportens vurderede parametre er de 
mest miljøvenlige løsninger.  
 
Kystfodring kan give øget suspenderet sedimentindhold i vandsøjlen i forbindelse 
med fodringen, som kan være et problem for fisk. Dette er modelleret og vurderet i 
miljøkonsekvensrapporten til fællesaftalen, som indeholder langt op til 5 gange 
større fodringsintensiteter end i nærværende projekt, og hvor det konkluderet, at der 
ikke var væsentlige påvirkninger af øget suspenderet sedimentindhold i vandsøjlen.  
 
Der er i tilladelsen til fællesaftalen taget højde for at der ikke bliver kumulation med 
Hjørring Kommunes tilladelse til kystfodring fra 2020 og evt. fremtidige tilladelser, da 
Kystdirektoratet skal koordinere fodringen med Hjørring Kommune. I Hjørring 
Kommunes tilladelse fra 2020 er der faktisk overlap med strækningen for 
fællesaftalen. Der fodres imidlertid ikke på denne strækning men kun syd og nord 
for, og denne strækning er derfor taget ud i nærværende tilladelse. 
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Her følger vurderingerne af evt. påvirkninger på de respektive Natura2000-områder, 
som alle er habitat-områder.  
 
Natura 2000-området nr. 6 (Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å) er udpeget 
på baggrund af tilstedeværelse af: 
 
Arter:  

 1013 Kildevælds-vindelsnegl (Vertigo geyeri) 
 1065 Hedepletvinge (Euphydryas aurinia) 
 1095 Havlampret (Petromyzon marinus) 
 1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 
 1355 Odder (Lutra lutra) 
 1903 Mygblomst (Liparis loeselii) 

 
Naturtyper: 

 2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
 2120 Hvide klitter og vandremiler 
 2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
 2160 Kystklitter med havtorn 
 2170 Kystklitter med gråris 
 2190 Fugtige klitlavninger 
 2250 * Kystklitter med enebær 
 3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 
 3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
 3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
 3260 Vandløb med vandplanter 
 3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter 
 6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
 6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
 7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
 7230 Rigkær 
 91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

 
Hjørring Kommune har vurderet projektets evt. påvirkning af naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget. 
 
Sandfodringen foregår på søterritoriet og har derfor ingen direkte påvirkning på 
habitatnaturtyperne der alle ligger på land. Nærmest ligger habitatnaturtyperne 2110 
Forstrand og 2120 Hvid klit. Disse habitatnaturtyper er afhængige af sand på 
stranden, der flyttes med vinden ind mod land. Sandfodringsprojektet vil ikke påvirke 
mængderne af sand på stranden. Projektet vil ikke hindre den frie dynamik langs 
den upåvirkede kyst, som følger af påvirkningen på kysten af hav og vind. Dermed 
er der ingen væsentlig påvirkning af habitatnaturtyperne i området.  
 
Det vurderes, at der ingen påvirkning er af Havlampret og Bæklampret, der er på 
udpegningsgrundlaget for habitatområde 6 ”Kærsgård Strand”. Bæklampretter lever 
kun i vandløb, som overhovedet ikke påvirkes af sandfodringen. Fra den nordligste 
sandfodringsstrækning er der ca. 2 km til udmundingen af Liver å, som er 
gydevandløb for både Hav- og Bæklampretter. Sandfodringen vil ikke påvirke Liver 
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å. Havlampretter vandrer mellem havet, og åer, hvor de gyder. Af 
miljøkonsekvensrapporten for fællesaftalen fremgår det, at Havlampretten har lav 
følsomhed for suspenderet sedimentindhold i vandsøjlen. 
 
Der er således ingen påvirkning af arter på udpegningsgrundlaget.  
 
 
Natura 2000-området nr. 7 (Rubjerg Knude og Lønstrup Klint) er udpeget på 
baggrund af tilstedeværelse af: 
 
Naturtyper:  

 1230 Klinter eller klipper ved kysten 
 2120 Hvide klitter og vandremiler 
 2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
 2160 Kystklitter med havtorn 
 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
 6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige 

orkidélokaliteter) 
 
Sandfodringen foregår på søterritoriet og har derfor ingen direkte påvirkning på 
habitatnaturtyperne der alle ligger på land. Nærmest ligger habitatnaturtypen 1230 
Klint. For denne habitatnaturtype er naturlig erosion vigtig for den naturlige dynamik.  
 
Derfor er der fastsat vilkår om, at der maksimalt må fodres med 90 % af det 
naturlige sandtab på denne strækning. Dette svarer til 102.375 m3 sand på den 
1300 meter lange strækning ud for habitatområdet ”Rubjerg Knude og Lønstrup 
Klint”, som også angivet i ansøgningen.  
 
Det sikres herved med god margin, at der ikke er risiko for, at klinten ikke fortsat vil 
være dynamisk. Der vil dermed ikke være væsentlig negativ påvirkning af 
habitatnaturtypen 1230 ”Klinter eller klipper ved kysten”, hvor erosion er vigtig for 
den naturlige dynamik. Dermed er der ingen væsentlig påvirkning af 
habitatnaturtyperne i området.  
 
 
Natura 2000-omådet nr. 202 (Lønstrup Rødgrund) er udpeget på baggrund af 
tilstedeværelsen af: 

 1170 Rev 
 
Sandfodringen foregår udenfor selve habitatområdet og omkring 4-6 meter-
kurverne, dvs. i afstand af ca. 1,3 km fra habitatområdet på det nærmeste sted. 
Sandfodringen foregår således tættere på land end på habitatområdet. Efter 
klapning eller rainbowing spredes sandet med de naturlige strømforhold, som netto 
fører sandet mod nord, og gradvist indgår sandet i den naturlige sandtransport for 
området.  
 
Miljøkonsekvensrapporten for fællesaftalen viser at der ses meget begrænsede 
forhøjelser af suspenderet sediment i vandsøjlen og kun i kort tid, når afstanden er 
længere end 1,2 km fra kysten. Det suspenderede sediment i vandsøjlen befinder 
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sig overvejende kystnært. Der sker således ingen væsentlig påvirkning af 
habitatnaturtypen rev i området. 
 
Natura 2000-omådet nr. 203 (Knudegrund) er udpeget på baggrund af 
tilstedeværelsen af: 

 1170 Rev 
 
Sandfodringen foregår mindst 6 km syd for selve habitatområdet og omkring 4-6 
meter-kurverne. Efter klapning eller rainbowing spredes sandet med de naturlige 
strømforhold, som netto fører sandet mod nord, og gradvist indgår sandet i den 
naturlige sandtransport for området, og kan midlertidigt passere forbi revene i 
området. Det suspenderede sediment i vandsøjlen befinder sig overvejende 
kystnært. 
 
Der vurderes således ikke at være nogen væsentlig påvirkning af habitatnaturtypen 
rev. 
 
Bilag IV-arter: 
 
Mark-firben: Lever på land, og berøres derfor ikke at projektet, der udelukkende 
foregår på søterritoriet 
 
Strand-tudse: Kan leve på kystnære arealer, men vestkysten i Hjørring Kommune 
har så voldsom kystdynamik, at der ikke findes egnede yngle- eller rastesteder. I 
Hjørring Kommune lever strand-tudserne overvejende i kyst-baglandet. Der sker 
således ingen påvirkning af denne art.  
 
Marsvin: Ifølge konsekvensrapporten for fællesaftalen er det kun marsvin samt 
spættet sæl og gråsæl, der regelmæssigt forekommer ved den jyske vestkyst. Der 
er dog ikke registrerede yngle- eller levesteder for sæler på Hjørring Kommunes 
vestkyst, og de ses kun sporadisk i området. Marsvin forekommer også kun 
sporadisk området. De nærmeste mulige yngle – eller levesteder for marsvin, ser ud 
til at kunne være farvandet ved Skagen, langs den norske rende i Skagerak, hvor 
der er hyppigst forekomst af marsvin. Dermed påvirker sandfodringsprojektet ikke 
denne art.  
 
Anlægget vurderes derfor ikke at have nogen påvirkning af bilag-IV-arter.  
 
Konklusion 
Hjørring Kommune vurderer samlet, at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af 
naturtyper og levesteder som følge af projektet i sig selv eller i sammenhæng med 
eksisterende eller ansøgte projekter. Det vil heller ikke medføre forstyrrelser, der har 
betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for. Hjørring Kommune 
vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for 
anlægget. 
 
Hjørring Kommunes vurdering af, at der ikke skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering, skyldes primært at sandfodringen virker i det aktive kystprofil 
og ikke på land. Den valgte kystbeskyttelsesløsning giver begrænsede påvirkninger 
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som ikke vil kunne påvirke Natura2000-området og udpegningsgrundlaget. Dog kan 
et fuldstændig stop af erosionen påvirke habitatnaturtypen ”1230 Klint” i 
habitatområde nr. 7, hvorfor der er stillet vilkår om kun at fodre med 90 % af den 
naturlige fraførsel, således at erosionen ikke stoppes.  
 
Projektet vil dermed ikke i sig selv eller sammen med eksisterende eller andre 
ansøgte anlæg påvirke beskyttede arter i området. 
 
Hjørring Kommunes vurdering er foretaget på baggrund egen vurdering af projektet, 
høring af relevante myndigheder, det foreliggende datagrundlag og andre 
oplysninger om områderne, og vurderet i forhold til Natura 2000-planerne. 
 
 
Vurdering og begrundelse for ikke at kræve miljøvurdering 
(miljøvurderingsloven) 
 
Ifølge Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 973 af 25.6.2020) skal der ved 
visse anlæg ske screening med henblik på at vurdere, hvorvidt projektet har 
væsentlige miljøpåvirkninger og dermed pligtig til at udarbejde en 
miljøkonsekvensrapport forinden evt. tilladelse kan meddeles. 
 
Kystbeskyttelsesprojektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 11k, 
hvorfor denne screening er udarbejdet. 
 
Kystbeskyttelsesprojektet har til formål at forhindre yderligere kysttilbagerykning, 
beskytte sommerhuse, veje og anden infrastruktur imod nedstyrtning samt sikre 
bevarelse af de rekreative forhold på strandene.  
 
Kystbeskyttelsesprojektet består af fodring med rent sand på søterritoriet, af 
tilsvarende type, som det, der forekommer naturligt. Sandet vil indgå i den naturlige 
sedimenttransport langs kysten, for at udligne/reducere det naturlige sedimenttab fra 
kysten. Dermed bremses/reduceres erosionen.  
 
På denne baggrund vurderer Kommunen, at kystbeskyttelsesprojektet ikke vil 
medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne eller miljøet. Der henvises i øvrigt 
til denne afgørelses bilag. 
 
Vurderingen er foretaget på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen og 
kommunens eksisterende viden om plan- og miljøforhold i området, samt høring af 
relevante myndigheder. 
 
Yderligere har Hjørring Kommune gjort brug af den miljøvurdering og habitat-
konsekvensvurdering, som tidligere i år er lavet til den nye tilladelse til statens 
fællesaftale for sandfodring, der gælder for en 1100 meter lang strækning ud for 
Lønstrup by.  
 
Tilladelsen til fællesaftalen gælder for 5 år omfatter i alt 1,02 mio m3 sand eller 
204.000 m3 om året. Tilladelsen giver tilladelse til både klapning, rainbowing og 
strandfodring. Strandfodringen kan ske både ved indpumpning fra skib eller ved 
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transport med lastbiler. Der er i tilladelsen mulighed for at fodre kun hvert 3. år med 
en mængde svarende 3 års samlet fodring, 612.000 m3.  
 
Miljøkonsekvensrapporten indeholder vurderinger af landskab, kystdynamik, 
strømning og sedimentation, vand, luft, klima, jord, marin bundfauna, fisk, 
havpattedyr, havfugle, beskyttede marine områder og bilag IV-arter, natur på land, 
kulturarv og historiske interesser, materielle goder, turisme og rekreation, befolkning 
og mennesker sundhed samt kumulative effekter.  
 
Stort fokus er på generne ved strandfodring, hvor sandet eventuelt køres til på 
lastbiler og spredes ud på det kystnære areal ved klintfoden. Dette giver bl.a. 
trafikmæssige gener i Lønstrup by og landskabelig påvirkning på kystlandskabet. Et 
andet større fokusområde er koncentrationen af suspenderet sediment i vandsøjlen, 
der potentielt kan genere fisk.  
 
Der beregnes derfor på koncentrationerne af suspenderet sediment i vandsøjlen. 
Fodringsmængderne i ansøgningen beregnes til at give en maksimal intensitet på 
den 1100 meter lange strækning på 550 m3/m, hvis der fodres for 3 år på én gang. 
Denne intensitet er vurderet til den maksimalt tilladte på strækningen. Denne 
intensitet betyder, at niveauet af suspenderet sediment i vandsøjlen holder sig under 
de kritiske koncentrationer og indenfor et acceptabelt påvirkningsniveau på 
bundfauna og fisk. 
 
Konklusionen på miljøvurderingen af fællesaftalen er, at der er ingen væsentlig 
påvirkning af habitatområder eller beskyttede arter i området, når projektet holder 
sig på de angivne mængder og intensiteter. Derudover stilles der nogle vilkår til 
strandfodringen ved transport af sand til Lønstrup på lastbiler, om varsling af 
Lønstrups beboere. 
 
Nærværende projekt har en langt lavere intensitet, og vil derfor have mindre 
påvirkninger end det tilladte ved Lønstrup.  
 
Nærværende projekt omfatter kun kystfodring med skib (klapning eller rainbowing), 
hvor der ikke er landskabelige påvirkninger eller gener for beboede områder på 
land.  
 
Det anvendte sand er uforurenet og fra godkendte indvindingsområder. 
Kornstørrelsen på sandet er af samme størrelse som sandet, der naturligt 
forekommer på kyststrækningen. Sandet vil indgå i den naturlige sandtransport 
langs kysten. 
 
Hjørring Kommune vurderer på baggrund af det foreliggende projektmateriale, at det 
ansøgte hverken på baggrund af dens art, dimensioner eller placering, må antages 
at kunne påvirke miljøet væsentligt. Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en 
miljøkonsekvensrapport for og laves miljøvurdering af projektet. 
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Lovgrundlag 
Denne tilladelse er meddelt i medfør af kystbeskyttelseslovens §3 
(lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020). Ved beslutning om meddelelse af 
tilladelse er hensynene i kystbeskyttelseslovens formålsparagraf indvejet samtidigt 
med, at hensyn i forhold til klitfredningsbestemmelser, naturbeskyttede arealer og 
arter er indeholdt i kommunens vurdering. 
 
Hjørring Kommune har tillige vurderet, at projektet ikke vil påvirke internationale 
naturbeskyttelsesområder eller visse arter væsentligt, jf. bekendtgørelse om 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 
arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering af visse 
anlæg på søterritoriet (Bkg. nr. 654 af 19. maj 2020). 
 
Hjørring Kommune har samtidigt vurderet om projektet kræver miljøvurdering 
(VVM), jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (Lovbek nr. 973 af 25. juni 2020). Projektet er omfattet af bilag 2 i 
lovbekendtgørelsen, hvorfor Hjørring Kommune har foretaget en screening af 
projektets miljøpåvirkninger.  
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Klagevejledning 
 
Dette dokument indeholder 3 afgørelser 

 Afgørelse om at give tilladelse til kystbeskyttelse (Lovbekendtgørelse nr. 705 
af 29. maj 2020) 

 Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes Natura2000-konsekvensvurdering 
(Bkg. nr. 654 af 19. maj 2020) 

 Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering (Lovbek. nr. 933 af 
25. juni 2020) 

 
For alle afgørelser gælder, at modtageren af denne afgørelse, kan klage over retlige 
spørgsmål i afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. 
Kystbeskyttelseslovens § 18. Det samme kan en række foreninger og 
organisationer, og desuden enhver med væsentlig og individuel interesse i sagen. 
Denne ret afgøres af klagenævnet.  
 
Klagefristen er for alle afgørelserne i dette dokument senest 4 uger efter 
offentliggørelse på kommunens hjemmeside.  
 
Afgørelserne offentliggøres her:  
https://hjoerring.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser 
 
En evt. klage skal indsendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via 
”Klageportalen”. Link til portalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk 
samt via www.virk.dk eller www.borger.dk. Nævnet skal som udgangspunkt afvise 
en klage, der er kommet uden om klageportalen. Nævnet opkræver et gebyr, som 
tilbagebetales ved hel eller delvis medhold i klagen. 
 
Ønskes sagen afgjort ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra 
afgørelsen er offentliggjort. 
 
 

https://hjoerring.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
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I øvrigt 
Hjørring Kommune står til rådighed ved spørgsmål.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Christina W. Kærsgaard 
Naturmedarbejder 
Team Natur 
Tlf. 7233 6767  
E-mail: cwk@hjoerring.dk 
 
 
 
Bilag:  
Bilag 1 Kortbilag over tilladte strækninger til sandfodring 
Bilag 2 Oversigt over bidragsfordeling 
Bilag 3 Kortbilag over geografisk udstrækning af parter i projektet 
Bilag 4 Oversigt over udgifter til projekt 
Bilag 5 Sandfodringstrækninger og Natura2000-områder  
Bilag 6 Ansøgning dateret 1. 7. 2021 
Bilag 7 Hjørring Kommunes VVM-screening i skema 
 
 
Kopi til: 
- Ansøger 
- Parter i projektet 
- Kystdirektoratet - kdi@kyst.dk 
- Naturstyrelsen – nst@nst.dk 
- Naturstyrelsen Vendsyssel - vsy@nst.dk 
- Miljøstyrelsen – mst@mst.dk 
- Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring afd., dnhjoerring-sager@dn.dk 
- Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk 
- Friluftsrådet i Vendsyssel, att. Thomas E. Jensen, vendsyssel@friluftsraadet.dk 
- Dansk Ornitologisk Forening – Hovedkontoret - natur@dof.dk 
- Dansk Ornitologisk Forening - Hjørring – hjoerring@dof.dk 
- Geodatastyrelsen - gst@gst.dk 
- Søfartstyrelsen - sfs@dma.dk. 

mailto:cwk@hjoerring.dk

