
 

Bilag 7 
Vurdering af krav om miljøvurdering og tilladelse i henhold til §21 og bilag 6 i Miljøvurderings-loven (lovbek nr. 973 af 5.06.2020)  
 
 
Screening af ansøgning om sandfodring 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. 

- På baggrund af anmeldelse og kriterierne i lovens bilag 6 vurderes nedenstående: 
Bør undersøges 

nærmere, 
 i form af en 

miljøkonsekvens-
rapport? 

Kriterie for vurdering 

Ja Nej 

Tekst 

1. Projekters karakteristika 

Projekters karakteristika skal især anskues i 
forhold til: 

a) hele projektets dimensioner og udformning 

b) kumulation med andre eksisterende og/eller 
godkendte projekter 

c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, 
jordbund, vand og biodiversitet 

d) affaldsproduktion 

e) forurening og gener 

  
NEJ 

Hjørring kommunes overordnede vurdering af det ansøgte: 
Projektet omfatter revlefodring på Hjørring Kommunes vestvendte kyst, 
der er udsat for kraftig erosion. Ansøgningen vedrører 3 erosionsudsatte 
strækninger, hvor erosionen truer ejendom og infrastruktur (Nr. Lyngby, 
Mårup og nord for Lønstrup). Sandfodringen vil ske på revlen, hvor den 
naturlige sandtransport er størst – og sandfodringen vil således 
umiddelbart indgå i den naturlige sanddynamik og blive fordelt i hele det 
aktive kystprofil. På strækningen varierer den årlige sandtransport imellem 
500.000 og 900.000 m3 årligt. Konkrete målinger i kystprofilet viser, at 
bunden sagtens kan variere nogle meter op og ned. Dette er et udtryk for, 
at den helt naturlige variation og omrokering af materiale i havbunden er 
meget voldsom. Med undtagelse af selve punktet og tidspunktet, hvor 
klapningen foretages, vil projektet således ikke medføre påvirkning ud over 
hvad der foregår naturligt.  
 
I selve punktet hvor klapningen foretages kan en kortvarig påvirkning af 
det naturlige dyreliv ikke udelukkes. Dog er dyrelivet tilpasset til den 
voldsomme sandvandring, hvorfor Hjørring Kommune vurderer, at 



 

f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, 
som er relevante for det pågældende projekt, 
herunder sådanne som forårsages af 
klimaændringer, i overensstemmelse med 
videnskabelig viden 

g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som 
følge af vand- eller luftforurening). 

påvirkningen ikke er væsentlig. I den forbindelse lægges der vægt på til 
den beskedne geografiske og tidsmæssige udstrækning af klapningen. 
Dette er i overensstemmelse med miljøkonsekvensrapporten, der er lavet 
for den nye tilladelse til Fællesaftalen ved Lønstrup. 
 
Ad a) 
Der søges om op til ca. 600.000 m3 rent marint sand fra godkendt 
indvindingsområde årligt – primært fra indsejlingen til Hirtshals Havn. Sand 
fra indsejlingssektoren til Hirtshals Havn skal af hensyn til havnens drift 
under alle omstændigheder pumpes op og klappes – enten på strækninger 
omfattet af denne ansøgning eller på andre marine lokaliteter.  
Klapningen sker under havens overflade. Bølger og strøm vil hurtigt 
omfordele sandet, så det naturligt indlejres i kystprofilet.  
 
Ad b) 
Der er ingen kumulativ effekt imellem det ansøgte projekt og Hjørring 
Kommunes projekt, der opnåede tilladelse og tilskud i 2020. Dette skyldes 
at det ansøgte projekt først iværksættes når projektet fra 2020 er færdigt. 
Der kan dog i et enkelt år ske overlap mellem de to projekter, derfor stilles 
der vilkår om at fodringsmængderne for de to projekter tilsammen ikke må 
overstige 600.000 m3/år i gns.  
 
Der er ingen kumulativ effekt imellem det ansøgte projekt og fællesaftalen 
om sandfodring ud fra Lønstrup, som Kystdirektoratet har til behandling 
som ansøger og bygherre. Samlet vil de 2 projekter ideelt set kunne 
udligne de naturlige sandtab i området for en periode. Miljøstyrelsen har 
dog betinget sig, at der skal dog ske koordinering af udførslen af de to 
projekter, bl.a. for at sikre at koncentrationen af suspenderet sediment i 
vandsøjlen ikke kommer over kritiske niveauer eller varighed for fisk og 
bundfauna. 
 
Ad c) 



 

600.000 m3 sand årligt i gennemsnit – primært ved nyttiggørelse af sand 
fra oprensning af indsejlingen til Hirtshals Havn. Projektperioden kan være 
op til 3,1 år. 
 
Projektet kystbeskytter ved nyttiggørelse og forhindrer / reducerer således 
behovet for andre kystbeskyttelsestiltag, som vil medføre forbrug af 
naturressourcer. 
 
Ad. d) 
Der bliver ikke produceret affald 
 
Ad e) 
Der vil ikke være gener i forbindelse med arbejdet. 
 
Ad f) 
Ingen risiko. 
 
Ad g) 
Ingen risiko. Der anvendes uforurenet sand fra godkendte 
indvindingsområder.  
 

2. Projekters placering 

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske 
områder, der kan forventes at blive berørt af 
projekter, skal tages i betragtning, navnlig: 

a) den eksisterende og godkendte 
arealanvendelse 

b) naturressourcernes (herunder jordbund, 
jordarealer, vand og biodiversitet) relative 

  
NEJ 

Sandfodringen vil ikke beskadige naturlige habitater.               
 
Ad a) 
Arealet er kystnær havbund af sand. Der er ingen planlagt 
arealanvendelse. Søfartsstyrelsen har oplyst, at projektet ikke giver 
anledning til sejladsmæssige bemærkninger. Arbejdet kan med fordel 
anmeldes i Efterretninger for søfarende. 
 
Ad b) 
Projektet vil lokalt og kortvarigt kunne påvirke det naturlige dyreliv, netop 
mens klapningen eller rainbowingen foretages. Den naturlige fauna er 
tilpasset den store sandvandring, hvilket sammenholdt med den beskedne 



 

rigdom, forekomst, kvalitet og 
regenereringskapacitet i området og dettes 
undergrund 

c) det naturlige miljøs bæreevne med særlig 
opmærksomhed på følgende områder: 

i) vådområder, områder langs bredder, 
flodmundinger 

ii) kystområder og havmiljøet 

iii) bjerg- og skovområder 

iv) naturreservater og -parker 

v) områder, der er registreret eller fredet ved 
national lovgivning; Natura 2000-områder 
udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 
92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF 

vi) områder, hvor det ikke er lykkedes - eller med 
hensyn til hvilke det menes, at det ikke er 
lykkedes - at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der 
er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante 
for projektet 

vii) tætbefolkede områder 

viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel 
eller arkæologisk betydning. 

tidsmæssige og fysiske udstrækning gør, at Hjørring Kommune vurderer, at 
dyrelivet vil være upåvirket eller meget hurtigt genindvandret, til 
klapningszonerne. 
 
Projektet arbejder med den naturlige kystdynamik – og materialer vil være 
uforurenet sand, der alligevel skulle oprenses og klappes (for så vidt angår 
materialet fra Hirtshals). Der er således tale om en udnyttelse og 
nyttiggørelse af materiale, der tidligere blot var klappet på dybt vand uden 
for den naturlige kystprofil. 
 
Ad c) 
Projektet har ingen påvirkning af landskabelige interesser eller påvirkning 
af historisk eller arkæologiske interesser. 
 
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. 
  
Sandfodringen på den nordligste af de 3 strækninger (5,2 km nord for 
Lønstrup) grænser imod nord op til habitatområde nr. 6 (”Kærsgård 
Strand”), hvor udpegningsgrundlaget er forskellige naturtyper og arter. På 
udpegningsgrundlaget findes habitatnaturtyperne 2110 ”Forstrand og 
klitdannelse” og 2120 ”Hvid Klit og vandremiler”, som er de 
habitatnaturtyper i området, der ligger nærmest havet. Det er Hjørring 
Kommunes vurdering, at projektet vil have en neutral betydning for 
naturtyperne. 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 

http://teknik.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=dir19920043
http://teknik.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=dir19920043
http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?schultzlink=dir20090147


 

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. 
 
Sandfodringen på den midterste af de 3 strækninger (1,3 km omkring 
Lønstrup) ligger ud for den nordligste del af habitatområde nr. 7 (”Rubjerg 
Knude og Lønstrup Klint”). Her ligger habitatnaturtypen 1230 ”Klinter eller 
klipper ved kysten”, som er på områdets udpegningsgrundlaget, nærmest 
mod havet. I ansøgningen er sandfodringen på den konkrete strækning ud 
for habitatområdet begrænset, således den teoretisk set maksimalt vil 
kunne udgøre 90 % af kysttilbagerykningen. I forhold til hensynet til 
naturtype 1230 ”Klinter eller klipper ved kysten”, er det Hjørring 
kommunes vurdering, at denne maksimale sandfodringsmængde i 
området er tilstrækkeligt begrænsning til at sikre, at kystklintens naturlige 
dynamik fortsat opretholdes. Det er kommunens vurdering ud fra tidligere 
forsøg med sandfodring samt kystteknisk viden, at beregningen om 90 % er 
meget konservativ i forhold til, hvorledes de faktiske forhold vil udfolde sig 
med baggrund i morfologisk skala, kystens dynamik over tid, at sand ved 
klapning ikke lejres samt det forhold, at sandet ved sandfodring vil placere 
sig som ”fremskudte punkter” med øges lokal erosion til følge.  
 
Hjørring Kommune vurderer, at projektet i forhold til de øvrige naturtyper i 
habitatområde nr. 7, vil være neutralt. 
 
Hav- og Bæklampret er på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 6 
(”Kærsgård Strand”). Havlampret lever størstedelen af sit liv i havet, men 
gyder i vandløb - herunder i flere af de større vandløb i Hjørring Kommune, 
f.eks. Liver Å og Uggerby Å.   
 
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 å. Havlampretter, som vandrer mellem 
havet, og åer, hvor de gyder. Havlampretten har desuden lav følsomhed 
for suspenderet sedimentindhold i vandsøjlen. 
 
Bæklampret lever i hele liv i ferskvand og er derfor ikke relevant i forhold 
til den konkrete ansøgning, da ikke påvirker Liver å. Bæklampret findes 
udbredt i vandløb i Hjørring Kommune. 
 
Der er således ingen påvirkning af arter på udpegningsgrundlaget. 
 

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle 
indvirkning på miljøet 

Projektets forventede væsentlige virkninger på 
miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er 
anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under 
hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 
4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til: 

a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige 
udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet 
af personer, der forventes berørt) 

b) indvirkningens art 

c) indvirkningens grænseoverskridende karakter 

d) indvirkningens intensitet og kompleksitet 

e) indvirkningens sandsynlighed 

  
NEJ 

Der forventes ikke negative effekter på miljøet ved projektets aktiviteter, 
der overskrider fastsatte miljømål.  
 
Ad a) Der forventes ikke en negativ indvirkning i rummelig eller 
størrelsesmæssig forstand. Der forventes ikke grænseoverskridende effekt. 
Projektet vil have positiv konsekvens for beskyttelse af ejendomme og 
infrastruktur – samt nærliggende naturområder. Vilkårene i 
kystbeskyttelsestilladelsen sikrer den nødvendige dokumentation og 
overvågning. 
 
Ad b) Indvirkningen består af tilførsel af sand til det aktive kystprofil i ca. 4-
6 meters dybde, afhængigt af om det klappes eller rainbowes. Sandet 
fordeles med den naturlige sandtransport, som fører sandet netto mod 
nord.  
 
Ad c) Indvirkningen har ikke grænseoverskridende karakter, idet den 
begrænser sig til Hjørring Kommunes vestkyst. 
 
Ad d) Indvirkningen vurderes til at være ikke-intens og ikke-kompleks, da 
den naturlige sandtransport i gennemsnit årligt både tilfører 500.000 m3 
og frafører 900.000 m3.  
 
Ad e) Indvirkningen er sandsynlig 

http://teknik.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http://kommunekoncept.dk&q=VVM&texttype=Love&docId=lov20160425-full#p20


 

f) indvirkningens forventede indtræden, 
varighed, hyppighed og reversibilitet 

g) kumulationen af projektets indvirkninger med 
indvirkningerne af andre eksisterende og/eller 
godkendte projekter 

h) muligheden for reelt at begrænse 
indvirkningerne. 

 

 
Ad f) Indvirkningen vil være fordelt på sandfodringer 2-3 gange årligt, 
afhængigt af hvornår indsejlingsrenden ved Hirtshals skal oprenses. 
Sandfodringen vil typisk foregå med et enkelt skib, og af typisk 4 ugers 
varighed, inklusive dage med dårligt vejr uden sejllads. Afhængig af årstid 
og dermed vejrlig, vil sandet være transporteret mod nord igen i løbet af 
nogle måneder til et halvt år. Ophører projektet vil den naturlige erosion 
fortsætte med naturlig hastighed og intensitet. Projektet er således fuldt 
reversibelt. 
 
Ad g) Det ansøgte projekt skal afløse et tilsvarende projekt med tilladelse 
og bevilling fra 2020. Der er således ingen påvirkningen mellem dette og 
det ansøgte projekt. Dog kan der inden for det samme år være delvis 
overlap mellem de to projekter, der dog tilsammen ikke mængdemæssigt 
ikke må overskride det her ansøgte.  
 
Der er i februar 2021 også givet en 5-årig tilladelse til kystbeskyttelse med 
sandfodring ved Lønstrup (fællesaftalen). Fodringen i dette projekt skal 
dog koordineres med Hjørring Kommunes fodring for netop at undgå 
kumulativ påvirkning på bl.a. koncentrationen af suspenderet sediment i 
vandsøjlen.  
 
Der forventes således ingen negativ kumulativ effekt af det ansøgte 
projekt. 
 
Ad h) Der er ikke nogen mulighed for reelt at begrænse indvirkningen, hvis 
det ønskes at beskytte strækningen mod erosion.  
 
 

Konklusion  
 
 

Hjørring Kommune vurderer på baggrund af den foreliggende anmeldelse og bilag 6, at 
projektet med dets art, dimensioner og placering, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. 



 

Hjørring kommune træffer derfor afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering og tilladelse efter § 25. 

 
Benyttet materiale i vurderingerne: 
Som grundlag for ovenstående screening for krav om miljøvurdering, er følgende oplysninger brugt: 

 Anmeldelsen og ansøgning af dato 1. 7. 2021 med tilhørende bilag 
 Miljøvurderingsloven 
 Bek. om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår 

kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (Bek 654 af 19.5. 2020) 
 Natura2000-planer og - handleplaner samt vandplaner 
 Forslag til havplan 
 Miljøvurdering, habitat-konsekvensvurdering og miljøkonsekvensrapport til tilladelse til Kystbeskyttelse ved Lønstrup (fællesaftalen), dateret 

11. februar 2021 


