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Kystdirektoratets indstilling om tilladelse til indvinding af råstoffer
med krav om kompenserende fodring ved Løkken Strand
Baggrund
Jf. råstoflovens § 8 samordningspligt på ansøgninger om tilladelse til
erhvervsmæssig råstofindvinding har Region Nordjylland bedt Kystdirektoratet
om at komme med en kystteknisk vurdering af sagen.
Bestemmelserne om samordning er beskrevet i Administrationscirkulæret CIR1H
nr. 9418 af 23/06/2014. Den primære forudsætning for behandling af
ansøgningen efter råstofloven på det ansøgte område, er forholdet til klitfredning
og kystsikkerhed, hvor Kystdirektoratet er myndighed. Region Nordjylland har
derfor vurderet, at kystdirektoratets vurdering af ansøgning er så væsentlig, at den
må lægges til grund for den videre sagsbehandling.
Kystdirektoratet deltog på den baggrund i en fælles besigtigelse sammen med
ansøger, Region Nordjylland og Hjørring Kommune.
Ansøgning
Brdr. Sand har søgt om tilladelse til indvinding af 7.500 m3 fygesand og revler
årligt fra strandarealet syd for Løkken Læmole.
Der vil ske en skrabning og ikke egentlig gravning på stranden. Efterbehandlingen
vil ske efter hver skrabning.
Kystdirektoratets indstilling
Kystdirektoratet indstiller jf. §7 stk. 4 i Administrationscirkulæret CIR1H nr 9418
af 23/06/2014, at der gives en 5 årig tilladelse til råstofindvinding af fygesand fra
Løkken Strand matr. 121a Løkken Ladeplads, Furreby med krav om vilkår om
kompenserende fodring.
Kystdirektoratets vurdering tager udgangspunkt i ansøgningen, hvor der søges om
indvinding af op 7.500 m3 fygesand årligt fra stranden. Region Nordjylland har
vurderet der er tale om et unikt råstof som ikke umiddelbart kan findes i
nærheden. Forudsætningen for en tilladelse til indvinding af råstoffer er, at der
alene gives tilladelse til indvinding af fygesand fra den tørre del af stranden.
I forbindelse med tilladelse til indvinding af sand fra Løkken Strand skal der i en
tilladelse indsættes vilkår om at der skal foretages en 1:1 kompenserende fodring.
Kompensationsfodringen kan foretages forudgående, så længe mængden svarer til
den samlede indvinding.
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Vilkår om kompenserende fodring
1)Det er en forudsætning for udnyttelse af tilladelsen, at der foretages en
kompenserende 1:1 sandfordring på søterritoriet. Kompensationsfodringen kan
foretages forudgående, så længe mængden svarer til den samlede indvinding.
2) Sandfordringen skal foretages med rent kystsand, der udlægges inden for 6
meter kurven nord for Løkken læmole udfor matr. Nr. 121a Løkken Ladeplads,
Furreby.
3) Der skal hvert år senest 1. februar indberettes det foregående år opgravede
mængde i m3.
4) Der skal hvert år senest 1. februar indberettes fordringsmængden i m3 for det
foregående år.

Vilkår om kompenserende fodring er forudsætning for at Kystdirektoratet
samtidig giver dispensation fra Klitfredningslinjen og forventes tinglyst på matr.
sammen med øvrige vilkår i Råstoftilladelsen.
Begrundelse er, at der alene er tale om fjernelse af fygesand fra Løkken Strand som
en sanddæmpende foranstaltning. Vilkår om kompenserende fodring betyder at
kystprofilet tilføres den mængde sand der fjernes. Det vurderes dermed, at
indvindingen af overskydende fygesand ikke har en skadelig virkning på
kystprofilet.

Med venlig hilsen

Anni Lassen
+45 91338422
Anni.Lassen@kyst.dk
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