
Fo
to

: l
or

em
 ip

su
m

   
G

ra
fis

k 
ti

lr
et

te
læ

gg
el

se
:  

A
pi

di
t d

en
de

nd
ae

 n
on

   
Tr

yk
: e

tu
r 

au
t l

ab
or

ia
m

   

Kystdirektoratet kort fortalt
•  arbejder med alle danske kyster og det kystnære område,

• er statens kystfaglige ekspert,

• er statens myndighed i statslige kystbeskyttelsesprojekter,

• er statens myndighed, når det offentlige eller private 

borgere vil anlægge byggerier inden for strandbeskyt-

telses- eller klitfredningslinjen,

• er statens myndighed, når der f.eks. skal lægges kabler, 

bygges dæmninger eller andre bygningsværker på det 

danske søterritorium, 

• analyserer kyster i hele Danmark og sikrer den faglige 

viden om kysternes dynamik til brug for kystbeskyt-

telse eller anlæg i kystzonen,

• projekterer og gennemfører kystbeskyttelse langs dele 

af den jyske vestkyst, 

• udfører opmålinger af vanddybderne i en række af 

Danmarks sejlrender, havneindsejlinger og havne samt 

af den jyske vestkyst,

• sørger for tilstrækkelig stor vanddybde ved at suge 

sand og andet bundmateriale op fra flere sejlrender og 

havne i Danmark,  

• har en central rolle i stormflodsberedskabet langs den 

jyske vestkyst, 

• rådgiver miljø- og fødevareministeren og er med til at 

udforme bekendtgørelser og lovgivning vedrørende 

kyster og søterritoriet,

• vejleder borgere og kommuner om kystbeskyttelse og 

andre emner vedrørende kyster og søterritoriet

• afholder møder for borgere og kommuner om forskel-

lige kystrelaterede emner alene eller i samarbejde med 

andre myndigheder

• deltager i internationale netværk og samarbejder om 

kystteknik og klima.

Kystdirektoratet
Højbovej 1
7620 Lemvig

www.kyst.dk  

Velkommen til 
Kystdirektoratet
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Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen, Randbøl/Kystdirektoratet, Lemvig

Forvaltning af kystzonen

- Strandbeskyttelse

- Klitfredning

- Visse anlæg/aktiviteter på søterritoriet

- Statslig kystbeskyttelse

- Bypass og nyttiggørelse af rent oprensningssediment

Kystbeskyttelsesansvar

Samarbejdsaftale om kystbeskyttelse

Teknisk digetilsyn

Områder for stormflodsberedskab

Udpegede risikoområder i oversvømmelsesdirektivet

Vedligehold af vanddybden i sejlløb og indsejlinger

Vedligehold af havneværker

Vedligehold af sluser

Vedligehold ved Rømødæmningen

 

Randbøl

Lønstrup

Skagen

Thyborøn

Hanstholm

Hirtshals

Blåvand

Thorsminde

Hvide Sande

Rømø

Korsør

Lemvig

København

Kolding

Nyborg

Vordingborg

Sydlolland

Køge Bugt -
København

Odense
Fjord

Aabenraa

Esbjerg

Randers
Fjord

JuelsmindeVejle

Fredericia

Holstebro

Hvem er Kystdirektoratet?

Kystdirektoratet er den statslige kystenhed i Danmark 

under Miljø- og Fødevareministeriet.

Kystdirektoratet har ca. 90 medarbejdere.

Medarbejdere repræsenterer mange forskellige faggrup-

per fra ingeniører, landmålere, jurister, geologer, biologer, 

grafikere, kontorassistenter til køkkenpersonalet, der 

tilsammen løfter husets mange forskellige opgaver. 

Kystdirektoratet er en udfordrende, attraktiv og mang-

foldig arbejdsplads. Vi arbejder professionelt og på til 

stadighed at være nytænkende og i front inden for 

vores felt. 

Vi lægger vægt på et godt psykisk og fysisk arbejds- 

miljø, uddannelse og udvikling og stiller krav til den en-

kelte.

Hvor arbejder Kystdirektoratet?

Kystdirektoratet arbejder i det kystnære område med 

strand og klit samt med Danmarks 7.300 km kyststræk-

ning. Kystdirektoratet forvalter statens højhedsret over 

Danmarks 103.000 km² søterritorium. 

Meget af arbejdet foregår fra kontoret i Lemvig i det 

vestlige Jylland. Kystdirektoratet er en selvstændig enhed, 

der blev oprettet den 1. januar 2001 som en fortsættelse 

af Kystinspektoratet. Det blev dannet i 1973 efter en større 

omstrukturering af det daværende Statens Vandbygnings-

væsen, hvis historie går helt tilbage til 1868.

Vi har et bredt samarbejde med mange borgere, organisa-

tioner, virksomheder og myndigheder over hele landet. 

Vi arbejder internationalt med vidensdeling og udvikling 

bl.a. gennem fælles projekter f.eks. i EU.

Hvad kan du bruge Kystdirektoratet til?

Som privatperson kommer du i kontakt med Kystdirekto-

ratet, hvis du f.eks. ønsker at udlægge en bøje til din båd, 

da det er Kystdirektoratet, der skal give tilladelse. 

Hvis du bor inden for klitfrednings- eller strandbeskyt-

telseslinjen, er det også i Kystdirektoratet, du skal søge 

dispensation til f.eks. at opføre og ændre bebyggelse, 

opsætte et drivhus eller ændre terrænet.

Er du en forening, virksomhed eller myndighed, er det 

ligeledes Kystdirektoratet, der skal behandle din ansøg-

ning, hvis du f.eks. vil etablere en lystbådehavn, udlægge 

en badeplatform, en fortøjningsbøje eller andre anlæg på 

søterritoriet.

Kystdirektoratet står til rådighed med vejledning og går 

gerne i dialog for at finde de bedste løsninger for grund-

ejeren, foreningen, virksomheden eller myndigheder inden 

for rammerne af lovgivningen og i respekt for natur og 

miljø.

Kystdirektoratet vejleder kommunerne om kystbeskyttel-

sesprojekter og giver kystteknisk vejledning til kommunale 

fællesprojekter.

Kystdirektoratet har indgående viden om kysternes 

konstante forandring og klimaændringernes betydning for 

risikoen for erosion og oversvømmelser. Vi undersøger og 

følger kysternes udvikling over lang tid. Vi udvikler vores 

viden bl.a. gennem samarbejder nationalt og internationalt, 

og formidler vores viden til kommuner, andre offentlige 

myndigheder, erhverv og borgere. 


