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Udkast til tilladelse til sandfodring (revlefodring) på søterritoriet ved klapning
og udpumpning over stævn (rainbowing) på 3 konkrete strækning (ca 3 km ud
for Løkken, ca 1,3 km ud for Nr. Lyngby og ca 7,5 km omkring Lønstrup) i et
fælles kommunalt projekt.
Hjørring Kommune meddeler hermed tilladelse til sandfodring på søterritoriet i
forbindelse med et kommunalt fællesprojekt for tre kyststrækninger; Løkken, Nr.
Lyngby og Lønstrup.
Kystbeskyttelsesanlægget er identisk med den sandfodring på søterritoriet, der er
givet tilladelse til i 2019. For at kunne udnytte muligheden for at søge statsstøtte til
sandfodringen gennem pulje 2020 om tilskud til diger og anden kystbeskyttelse
(Bek. nr. 982 af 24. 06. 2020), er det imidlertid nødvendigt at udforme tilladelsen
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 ved nærværende tilladelse taget udgangspunkt i ansøgningen fra 1. februar
2019 om sandfodring på revlen og sandfodring indenfor revling ved udpumpning
over stævn. Der er søgt på strækninger; ved Løkken, Nr. Lyngby og Lønstrup. Se
vedlagte kortbilag. 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 400.000 m3 som årligt
gennemsnit
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3. Tilladelsen gælder i op til 10 år. Dog kun til afvikling af det projekt, som der
gives tilsagn til fra Kystdirektoratet, fra puljen 2020. Projektet forventes
afviklet over 5 år (2021-2026).
4. Hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud fra puljen 2020, bortfalder tilladelsen.
5. En strækning på ca. 850 meter ud for Mårup Strand af ansøgning og
tilladelsen ligger ud for Habitatområdet nr. 7 ”Rubjerg Knude og Lønstrup
Klint”. Inden for denne 850 meter lange strækning gælder, at sandfodringen
som årligt gennemsnit ikke må overstige 67.000 m3, svarende til det
naturlige sandtab på strækningen reduceres maksimalt 90 %. Der må ikke
sandfodres i en sådan mængde, at klintens naturlige dynamik forhindres.
6. 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 sandmægnder er opgjort
7. 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.
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.
Begrundelse for tilladelsen
Muligheden for at søge tilskud til sandfodring langs Hjørring Kommunes vestkyst
betyder, at den eksisterende tilladelse til sandfodring skal udstedes på ny som et
kommunalt fællesprojekt (kap 1a) med tvungen bidragsfordeling mellem de parter,
som drager nytte af sandfodringen.
Projektet sendes i fire ugers høring hos bidragsyderne og øvrige høringsberettigede,
samt offentligt.
Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg forventes derfor d.7. oktober 2020 at
indstille til Byrådet at kystbeskyttelsesprojektet med pålæg af partsfordeling skulle
fremmes (§2a), og at det endelige projekt kunne godkendes.
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Projektet forventes endelig godkendt af Byrådet d. 28. oktober 2020, efter at
projektet og bidragsfordelingen har været i fire ugers høring hos bidragsyderne og
øvrige høringsberettigede, samt offentligt.
Hjørring Kommune (driftsafd.) har søgt om tilladelse til sandfodring på 3 strækninger
langs Hjørring Kommunes vestvendte kyst. Ansøgningen omfatter 3 delansøgninger
til hver strækning:




Ansøgning 1 omfatter sandfodring på revlen ved splitning (klapning).
Ansøgning 2 omfatter sandfodring indenfor revlen ved udpumpning over
stævn (rainbowing).
Ansøgning 3 omfatter sandfodring ved indpumpning på stranden via
rørledning.

Ansøgning 1 og 2, der omhandler sandfodring på søterritoriet, er omfattet af denne
tilladelse. Ansøgning 3 er ikke behandlet på dette tidspunkt, idet der ikke er indsendt
samtykkeerklæringer fra berørte lodsejere.
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. Sandmængderne, der ansøges om er ikke tilstrækkelige til, at akut
erosionstruede ejendomme, er sikret, hvorfor det ikke kan udelukkes, at private
lodsejere på konkrete delstrækninger tillige søger om supplerende hård
kystbeskyttelse. Fuld udnyttelse af tilladelsen vil dog generelt kunne bringe
områdets kroniske erosion i ave, og dermed forebygge et stigende behov for hård
kystsikring.

Side 4

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.
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) er der ikke en negativ påvirkning af
nabostrækninger, som det kendes fra passiv kystbeskyttelse (stenkonstruktioner).
Der fodres med marint sand med en naturlig kornstørrelsesfordeling for området.
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
landskabelig og naturinteresse osv.
Naturbeskyttede områder
Sandfodringen foretages på søterritoriet, hvorfor naturbeskyttede områder ikke
påvirkes negativt.

Klitfredning
Sandfodringen foretages på søterritoriet, hvorfor klitfredede områder ikke påvirkes
negativt.
Sikkerhedsstillelse
Hjørring kommune har vurderet, at der i den konkrete sag hverken skal stilles
sikkerhed eller foretages tillysning af vilkår på evt. matrikler, hvor sanddepoterne
placeres. Begrundelsen herfor er, at sandfodringen foretages på søterritoriet og den
naturlige kysterosion i løbet af en kortere periode vil tilbageføre arealet til den
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oprindelige tilstand. Der er ikke privat ejendomsret på søterritoriet, hvorfor matrikler
ved ejendomsberigtigelse afgrænses mod søterritoriet.
Opsummering
Sammenfattende vurderer Hjørring Kommune, at sanddepoterne ikke vil medføre
væsentlige negative konsekvenser, men at sandfodringen vil medvirke til at beskytte
nedkørslen til de erosionstruede strækninger ved at reducere den kroniske erosion i
området.

Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering
Det ansøgte projekt grænser op til habitatområde 6 ”Kærsgård Strand” og delvist ud
for habitatområdet nr. 7 ”Rubjerg Knude og Lønstrup Klint”. Anlægget vurderes ikke
at have nogen væsentlige negative konsekvenser for miljøet eller for det konkrete
udpegningsgrundlag for disse habitatområder.
Dog er der i vilkår fastsat, at der maksimalt må fodres med 67.000 m3 sand på den
850 meter lange strækning ud for habitatområdet ”Rubjerg Knude og Lønstrup
Klint”. 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.
Statens planer om at lave en tilsvarende sandfodring ud for Lønstrup vil ikke have
negative kumulativ effekt, men en positiv kumulativ effekt, da de projekterne
tilsammen vil være tættere på at udligne det naturlige sedimenttab langs
kyststrækningen nord for Lønstrup.
Samtidig har Hjørring Kommunes Team Natur vurderet projektets evt. påvirkning af
arter – specifikt Havlampret og Bæklampret, der er på udpegningsgrundlaget for
habitatområde 6 ”Kærsgård Strand”. Det konkluderes, at der ikke er risiko for
væsentlig negativ påvirkning af beskyttede arter. Bæklampretter lever kun i vandløb,
som overhovedet ikke påvirkes af sandfodringen. Fra den nordligste
sandfodringsstrækning er der ca. 1 km til udmundingen af Liver å, som er
gydevandløb for både Hav- og Bæklampretter. Sandfodringen vil ikke påvirke Liver
å.
Hjørring Kommune vurderer derfor at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse
med andre projekter, væsentligt kan påvirke internationale beskyttelsesområder
eller visse beskyttede arter.
Hjørring Kommune har også foretages af en screening efter reglerne om VVM, og
truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en konsekvensvurdering efter
reglerne i LBK nr. 973 af 25.6.2020 om miljøvurdering af planer, programmer og af
konkrete projekter (VVM). Hjørring Kommunes afgørelse i denne forbindelse er
truffet i særskilt afgørelse.
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Projektbeskrivelse
Aktiv kystbeskyttelse i form af sandfodring i mængde op til 400.000 m3 som årligt
gennemsnit, svarende til det naturlige 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. Hjørring
kommune (drift) har til hensigt at udlåne tilladelsen til parter eller samarbejder, der
ønsker at finansiere sandfodring. Udnyttelsen af tilladelsen skal anmeldes til
Hjørring Kommune (myndighed).
Tilladelsen er meddelt for en periode af op til 10 år, dog gælder tilladelsen kun i den
projektperiode, der opnås tilsagn til i pulje 2020 om tilskud til diger og anden
kystbeskyttelse (Bek. nr. 982 af 24. 06. 2020).
Lovgrundlag
Denne tilladelse er meddelt jf. § 3 i kystbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr.
705 af 29. maj 2020).
Hjørring Kommune har tillige vurderet om projektet kan påvirke internationale
naturbeskyttelsesområder eller visse udpegede 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 (Bek. nr. 654 af 19. maj 2020).
Hjørring Kommune har samtidigt varetaget de hensyn, der skal tilgodeses efter
naturbeskyttelsesloven i forhold til klitfredningsbestemmelserne og beskyttet natur
ved meddelelsen af denne tilladelse.

Klagevejledning
Modtageren af denne afgørelse, kan klage over retlige spørgsmål i afgørelsen til
Miljø- og Fødevareklagenævnet. 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 senest 4 uger efter offentliggørelse på kommunens hjemmeside.
Afgørelserne offentliggøres her: https://hjoerring.dk/demokrati/afgoerelser-medklagemulighed/
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.
I øvrigt
Hjørring Kommune står til rådighed ved spørgsmål.
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Med venlig hilsen

Christina W. Kærsgaard
Naturmedarbejder
Tlf. 7233 6767
E-mail: cwk@hjoerring.dk

Bilag:
Kortbilag over strækninger til sandfodring
Kortbilag over geografisk udstrækning af parter i projektet
Oversigt over bidragsfordeling
Oversigt over udgifter til projekt

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.

