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HVORFOR  
KYSTBESKYTTELSE?

Den 116 kilometer lange strækning 
af Vestkysten mellem Lodbjerg og 
Nymindegab, der forløber gen-
nem Thisted, Lemvig, Holstebro og 
Ringkøbing-Skjern kommuner, er en 
sårbar del af Vestkysten. Hvis der 
ikke gennemføres kystbeskyttelse 
på strækningen, vil der ske erosion, 
som på sigt kan føre til gennembrud 
af klitrækken med oversvømmelse 
af baglandet til følge. 

Erosionen og oversvømmelserne 
kan betyde, at infrastruktur, boliger, 
bygninger og havnearealer øde-
lægges eller forsvinder i havet. Det 

skyldes en kombination af, at kysten 
naturligt rykker sig tilbage, høje 
vandstande under storm, en smal 
klitrække og et lavtliggende bagland 
på store dele af strækningen. 

Som følge af kystens sårbarhed har 
der siden 1983 været fastlagt en ind-
sats for kystbeskyttelse på grundlag 
af fem-årige fællesaftaler mellem 
staten og det tidligere Ringkøbing 
Amt, som i dag er erstattet af de 
berørte vestkystkommuner.

Kystbeskyttelsen har siden 
1980’erne betydet, at det i store 
træk har været muligt at standse 
tilbagerykningen af kystlinjen på de 
strækninger, hvor der er risiko for 
huse og infrastruktur. Desuden har 

det været muligt at opretholde en 
høj sikkerhed mod gennembrud af 
klitter og diger, så de lavtliggende 
områder i baglandet ikke er blevet 
oversvømmet.

Målsætningen for kystbeskyttelsen 
opfyldes i dag ved hjælp af sand-
fodring, sandflugtsdæmpning og 
afgravning af fygesand i kombina-
tion med den eksisterende hårde 
kystbeskyttelse, der består af blandt 
andet høfder og skråningsbeskyt-
telse. Den planlagte kystbeskyttelse 
under fællesaftalen omfatter ikke 
etablering af yderligere hård kyst-
beskyttelse, men de eksisterende 
anlæg vedligeholdes sideløbende i 
nødvendigt omfang.

MILJØKONSEKVENS-
VURDERING AF 
KYSTBESKYTTELSE

Det følgende ikke-tekniske resume af miljøkonsekvensrapporten for kystbeskyttelse på strækningen fra  

strækningen Lodbjerg – Nymindegab, er en kort beskrivelse af den planlagte kystbeskyttelse og de påvirkninger af 

mennesker og miljø, der kan forventes i forbindelse med projektet.

Projektet er omfattet af reglerne i lov om miljøvurdering, der betyder, at Miljøstyrelsen skal afgøre, om der kan 

gives tilladelse til den del af projektet, der skal foregå på land, mens Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning 

skal afgøre, om der kan gives tilladelse til de dele af projektet, der udføres på søterritoriet. Kystdirektoratet - 

Kystzoneforvaltning skal desuden træffe afgørelse om det samlede projekt efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet er både bygherre og myndighed for projektet. Bygherre er afdelingen ”Kystbeskyttelse Drift og 

Anlæg”, mens myndigheden er afdelingen ”Kystzoneforvaltning”.

I processen skal der afholdes to offentlige høringer, hvor den første indledende høring blev afholdt i perioden 

19. november 2018 til 10. december 2018. I samme periode blev der holdt to borgermøder i Thyborøn den 27. 

november 2018 og i Hvide Sande den 28. november 2018.

Efter de indledende høringer er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for strækningen Lodbjerg – 

Nymindegab, der beskriver den planlagte kystbeksyttelse og dens påvirkninger af miljøet. 

Miljøkonsekvensrapporten kan hentes på www.kyst.dk og www.mst.dk
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MILJØVURDERINGEN 

Projektet kan påvirke både havmil-
jøet og marine aktiviteter samt miljø 
og mennesker på land. Der er derfor 
udarbejdet en miljøkonsekvensvur-
dering, der beskriver projektets 
indvirkning på miljøet, så myndig-
hederne kan afgøre, om der kan 
meddeles tilladelse til, at der gen-
nemføres kystbeskyttelse på stræk-
ningen Lodbjerg - Nymindegab. 
Miljøundersøgelserne er beskrevet 
i en miljøkonsekvensrapport, der ud-
gør grundlaget for myndighedernes 
afgørelse om tilladelse.

OFFENTLIGHEDENS  
INDDRAGELSE

Borgere og andre med interesse 
for projektet havde mulighed for at 
komme med forslag og bemærk-
ninger til projektet fra 19. november 
2018 til 10. december 2018. Der blev 
i samme periode holdt to borger-
møder i Thyborøn den 27. novem-
ber 2018 og i Hvide Sande den 28. 
november 2018. I forbindelse med 
offentlighedsfasen kom der 33 
høringssvar, som myndighederne, 
”Kystdirektoratet - Kystzoneforvalt-
ning” og Miljøstyrelsen har gen-
nemgået og inddraget i det videre 
arbejde. Høringssvarene omfatter en 
bred vifte af forslag til ændringer og 
udtryk for bekymringer. i forhold til 
den planlagte kystbeskyttelse.

NATURA 2000

Langs strækningen Lodbjerg - 
Nymindegab findes 13 Natura 
2000-områder, hvor der gælder 
særlige regler for at beskytte na-
turen og dens dyre- og planteliv. 
Natura 2000-områder udgør et 
europæisk netværk af naturområ-
der, der indeholder særlig værdifuld 
natur set i et europæisk perspektiv. 

PROCES OG TIDSPLAN 

Miljøkonsekvensrapporten vil sam-
men med udkast til afgørelser og 
tilladelser fra myndighederne være 
i høring i perionden 22. juni til 17. 
august 2020. I løbet af offentlig-
hedsperioden vil det være muligt at 
indsende bemærkninger til 
miljøkonsekvensrapporten.

Herefter vil der blive truffet afgørel-
se af de to myndigheder, Miljøsty-
relsen og Kystdirektoratet, Kystzo-
neforvaltning. Kystbeskyttelsen vil 
blive udført i perioden 2020 til og 
med 2024 og vil bl.a. følge de vilkår, 
der bliver fastsat i afgørelsen. 

OFFENTLIG HØRING OG 
AFGØRELSE

HVORDAN GIVER 
DU DIN MENING TIL 
KENDE? 

Bemærkninger til miljøkonsekvens-
rapporten skal være skriftlige. 

Myndighederne har for at lette 
arbejdet i offentlighedsfasen valgt, 
at høringssvar skal sendes til Kyst-
direktoratet, Kystzoneforvaltning, 
hvorefter myndighederne sammen 
behandler dem.

Bemærkninger kan sendes til: 

Miljø- og Fødevareministeriet
Kystdirektoratet, Kystzoneforvalt-
ning
Højbovej 1
7620 Lemvig 
eller som e-mail til: 
kdi@kyst.dk

Anfør venligst journal nr. 18/01069.
Bidrag skal være Kystdirektoratet, 
Kystzoneforvaltning i hænde senest 
17. august 2019. 

Natura 2000-områderne er udpeget 
i henhold til EU’s habitatdirektiv og 
fuglebeskyttelsesdirektiv for at be-
skytte levesteder og rasteområder 
for fugle, og for at beskytte natur-
typer samt plante- og dyrearter, der 
er truede, sårbare eller sjældne i EU.

Habitatdirektivets ordlyd er som 
udgangspunkt meget restriktiv 
og angiver, at der ikke må gives 
tilladelser eller vedtages planer mv., 
som kan beskadige eller ødelægge 
naturtyper eller arter på udpeg-
ningsgrundlaget. 

Før der kan gives tilladelse til et 
projekt, der berører et Natura 
2000-område, skal der derfor fore-
tages en vurdering af, om projektet 
i sig selv eller i forbindelse med an-
dre planer og projekter, kan påvirke 
udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-området væsentligt. Hvis vur-
deringen ikke kan afvise en væsent-
lig påvirkning af udpegningsgrund-
laget, skal der foretages en fuld 
Natura 2000-konsekvensvurdering 
for projektets mulige indvirkning 
på Natura 2000-området. Begre-
bet 'væsentlig' anvendes her på 
baggrund af formuleringerne i den 
særlige lovgivning for områderne.

Habitatdirektivet og fuglebeskyt-
telsesdirektivet er bl.a. implemen-
teret i dansk lovgivning gennem 
habitatbekendtgørelsen og Natura 
2000-bekendtgørelsen, der gælder 
for henholdsvis land og søterritoriet. 
Der er derfor i forbindelse med mil-
jøvurderingen gennemført væsent-
lighedsvurderinger for de Natura 
2000-områder, som potentielt kan 
blive påvirket af den planlagte kyst-
beskyttelse. 

Væsentlighedsvurderingerne har 
vist, at det ikke kan udelukkes, at 

der kan forekomme en væsent-
lig påvirkning af nogle af Natura 
2000-områderne. Der er derfor 
udarbejdet en konskevensvurdering 
for områderne, som er indarbejdet i 
miljøkonsekvensrapportens kapitler 
om marin natur og natur på land, 
samt i bilag om væstenligheds-
vurdering og Natura 2000-konse-
kvensvurdering. 

BILAG IV-ARTER

Habitatbekendtgørelsen og Natura 
2000-bekendtgørelsen rummer 
også en mere generel beskyttelse 
af en række arter, der er opført på 
habitatdirektivets bilag IV, som også 
gælder uden for Natura 2000-om-
rådernes grænser. Bekendtgørel-
serne er som udgangspunkt meget 
restriktive og angiver, at der ikke må 
udøves aktiviteter, der kan beska-
dige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder i det naturlige udbre-
delsesområde for bilag IV-dyrearter, 
eller som kan ødelægge de plante-
arter, der er optaget i habitatdirekti-
vets bilag IV. 

I forbindelse med planlægning af 
aktiviteter skal der udarbejdes en 
vurdering med vægt på, om akti-
viteten samlet set beskadiger den 
lokale bestand af bilag IV-arter, og 
om den økologiske funktionalitet for 
yngle- og rasteområderne oprethol-
des. Den planlagte kystbeskyttel-
ses indvirkning på bilag IV-arter er 
indarbejdet i miljøkonsekvensrap-
portens kapitler om marin natur og 
natur på land. 
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MÅLSÆTNINGER FOR 
KYSTBESKYTTELSEN

Målsætning for 
fællesaftalen 2020-24

Kystdirektoratet og de berørte kommuner har i en fæl-
lesaftale om kystbeskyttelse fastsat målsætninger for 
kystens fastholdelse og sikkerheden mod oversvøm-
melse. Målsætningerne er resultatet af en afvejning 
af behovet for kystbeskyttelse og en prioritering med 
udgangspunkt i en økonomisk ramme.

I forhold til tidligere fællesaftaler er den kommende 
fællesaftale betydeligt mere ambitiøs, og målsæt-
ningen er generelt, at Vestkysten så vidt muligt skal 
bevares, som den er i dag. Samtidig skal der kompen-
seres for et efterslæb, der er opbygget over perioden 
2014-18, hvor det har været nødvendigt at acceptere 
tilbagerykning på strækninger med skråningsbeskyt-
telse, så stranden er blevet smallere, men klitterne 
opretholdt. 

Målsætningen for kystens maksimale tilbagerykning 
i perioden 2020-24 på de enkelte strækninger på ky-
sten fra Lodbjerg til Nymindegab fremgår af figuren til 
højre. For udvalgte strækninger er der ikke fastlagt en 
målsætning for kystens tilbagerykning, da tilbageryk-
ningen er ubetydelig og ikke truer væsentlige vær-
dier, eller det ikke er i modstrid med de overordnede 
målsætninger for kystbeskyttelsen. Der vil her ske en 
naturlig udvikling af kysten.

Ud over at standse eller reducere tilbagerykning af 
kysten, er det en sideordnet målsætning at oprethol-
de en tilstrækkelig høj sikkerhed mod gennembrud af 
klitter og diger, så de lavtliggende områder i baglan-
det ikke oversvømmes. Sikkerhedskravet er:

• At strækningen ud for Thyborøn skal kunne klare 
en storm, der i gennemsnit optræder med 1.000 
års mellemrum. 

• At den øvrige del af strækningen skal kunne klare 
en storm, der i gennemsnit optræder med 100 års 
mellemrum.

KYSTBESKYTTELSENS 
OMFANG

Kystbeskyttelsen på strækningen 
Lodbjerg – Nymindegab omfatter 
strandfodring og kystnær fodring. 
Derudover skal der ske flytning af 
fygesand og dæmpning af sand-
flugt ved plantning af hjælme, 
opsætning af faskiner og udlægning 
af fyrretoppe. 

Aktiviteterne udgør sammen med 
vedligeholdelse af de eksisterende 
hårde anlæg til kystbeskyttelse, der 
ikke er omfattet af Fællesaftalerne, 
den samlede indsats for kystbeskyt-
telse på strækningen.

Den planlagte kystbeskyttelse, der 
vil finde sted på de forskellige ho-
ved- og delstrækninger, fremgår af 
den øverste tabel.

I den nedeste tabel fremgår de 
mængder til sandfodring, der er 
fastlagt ud fra projektets økono-
miske ramme i perioden 2020-24. 
Mængderne er fastlagt og fordelt, 
så det sikres, at  målsætningen for 
strækningen mellem Nymindegab 
og Lodbjerg opfyldes.

Over den fem-årige periode vil der 
være behov for maksimalt at sand-
fodre med en samlet mængde på 
27,9 mio. m3. Til sammenligning blev 
der i perioden 2014-18 sandfodret 
med en samlet mængde på 10,3 
mio. m3. Sandfodringen i perioden 
2014-18 var mindre end fodringsbe-
hovet, mens den planlagte sandfod-
ring i perioden 2020-24 svarer til 
behovet, og til at efterslæbet over 
perioden 2014-18 indhentes.

Beregnet årlig kysttilbagerykning uden fodring

Målsætning for maksimal årlig tilbagerykning. Fodringsefterslæbet udlignes

Strækning uden målsætning
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Sandmængder der fordeles pr. år i perioden 2020-24 på hovedstrækningerne.

Øverst en oversigt over kystbeskyttelsesaktiviteten 
på de forskellige strækninger langs kysten.

Fællesaftalerne - De politiske og økonomiske rammer

Fællesaftalerne om kystbeskyttelse på Vestkysten er de økonomiske aftaler, der danner grundlaget for, at Kystdirek-
toratet kan fastlægge kystbeskyttelsesindsatsen i detaljer i årlige handlingsplaner. Den konkrete kystbeskyttelse er 
dermed en udmøntning af de indgåede fællesaftaler mellem staten og kommunerne.
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FORDELINGEN AF SAND-
FODRINGER

Sandfodring kan, som vist på figuren til højre, 
ske på en række forskellige måder, der påvir-
ker kystzonen på hver sin måde. Sandfodrin-
gen gennemføres i såkaldte kampagner, der 
kan omfatte udlægning af større eller mindre 
mængder sand. Sandet kan indbygges kyst-
nært ved klapning eller rainbowing fra skibe, 
eller det kan blive indbygget på stranden ved 
strandfodring, hvor sandet indpumpes gennem 
rør fra skibe langskysten.

Den kystnære fodring sker generelt inden-
for en påvirkningszone, der strækker sig fra 
otte meter dybdekurven på Agger Tange og 
fra syv meter dybdekurven på de resterende 
hovedstrækninger og indtil 150 meter ind mod 
land fra fem meter dybdekurven. Det betyder 
erfaringsmæssigt, at bredden af den påvirkede 
zone gennemsnitligt er på omkring 450 meter.

SANDFODRINGER I  
PERIODEN 2020-24

Da kysten udsættes for erosi-
on i varierende grad i forhold 
til omfang og styrke af stor-
me, er det ikke muligt præcist 
at forudsige hvor og hvornår, 
der opstår  et sandfodrings-
behov. Der er derfor behov for 
fleksibilitet  og årlig tilpasning 
af den sandfodringen, der 
skal gennemføres i perioden 
2020-24. Til venstre er vist et 
eksempel på en fordeling, som 
den kunne tænkes at se ud i 
perioden 2020-24 baseret på 
den viden, der er indsamlet 
om behovet for sandfodring 
ved den hidtidige kystbeskyt-
telse. På figuren er vist både 
eksempler på kystnære fod-
ringer og strandfodringer.

Illustration af de forskellige sandfodringsmetoders 
udbredelse i påvirkningszonen.

Illustration af en mulig fordeling af sandfodringer 
i perioden 2020-24 på strækningen Lodbjerg-
Nymindegab. 

Sandfodring sker overordnet ved at 
indbygge egnet fyldsand på kysten 
ved hjælp af skibe og entreprenør-
maskiner. 

Fyldsandet indvindes primært på 
havbunden, hvor det oppumpes fra 
indvindingsområder længere fra 
kysten. Herfra sejles det direkte til 
området, hvor der skal sandfodres. 
Sandet kan dog i særlige tilfælde 
tilføres over land med lastbiler. Selve 
indvindingen af sandet er ikke en del 
af miljøkonsekvensvurderingen.

Sandfodringen kan gennemføres 
med følgende metoder:

• Kystnær fodring, hvor sandet 
placeres på havbunden nær 
kysten

• Strandfodring, hvor sandet 
placeres på stranden ved ind-
pumpning i rør fra skibe

• Strandfodring ved tilkørsel over 
land

Kystnær fodring udføres generelt 
inden for fem meter dybdekurven, 
hvilket vil sige, at sandet placeres på 
havbunden i en afstand fra stranden, 
hvor vanddybden er seks meter. 
Herved reduceres vanddybden lo-
kalt ved, at der skabes en forhøjning 
på havbunden. 

HVORDAN UDFØRES 
SANDFODRING?

Ved strandfodring placeres fyldsan-
det fra klitfoden og ud mod havet. 
Herved øges højden på stranden, 
mens bredden bliver op til 100 me-
ter ved opfyldning ud i havet. 

Strandfodring ved tilkørsel af sand 
over land gennemføres kun i meget 
beskedent omfang, og det sker 
som udgangspunkt kun ved Hvide 
Sande og i akutte situationer ved 
Thyborøn. 

Sandfodringen kan ske fra skibe 
ved klapning og rainbowing eller 
ved indpumpning til stranden gen-
nem en bundliggende eller flyden-
de rørledning, samt ved tilkørsel 
fra land. Metoderne beskrives i det 
følgende.

KLAPNING

Klapning foregår ved, at et sandfod-
ringsskib sejler ind til den ønskede 
position på kysten, hvor det tømmer 
sin last af sand ud gennem bunden 
af skibet. Ved gentagne sejladser 
fordeles fyldsandet jævnt ned langs 
kysten på den ønskede strækning.

Tømningen af skibets sandlast sker 
enten ved splitning eller igennem 
bundlemme. Ved splitning deler ski-
bets skrog sig på langs, så lastrum-
met åbnes, og sandet falder ned på 
havbunden. Ved fodring gennem 
bundlemme åbnes i stedet lemme 
i bunden af lastrummet, hvorved 
sandet placeres på havbunden. 

Principtegning af klapning.

Skib i færd med at klappe sand til havbunden. På 
billedet ses hvordan skroget splitter.
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RAINBOWING

Ved rainbowing pumpes en blan-
ding fyldsand og havvand ud over 
stævnen på skibet igennem særligt 
indrettede dyser. Sandet placeres 
herved foran skibet ind mod kysten. 
Alt efter dybdeforhold og skibenes 
dybgang og kastelængde, fordeles 
fyldsandet inden for påvirkningszo-
nen ned langs kysten. 

En del sandfodringskibe kan både 
udføre rainbowing og klapning, og 
metoderne kan dermed kombineres, 
så en del af lasten rainbowes og 
resten klappes.

INDPUMPNING MED 
BUNDLIGGENDE 
RØRLEDNING

Sandet pumpes ved metoden ind 
på stranden gennem rørledninger 
af stål, der lægges på havbunden. 
Rørledningen etableres ved, at en 
luftfyldt rørledning slæbes til den 
ønskede position med en slæbebåd, 
hvorefter en gravemaskine trækker 
den ene ende af rørledningen op på 
stranden. Når rørledningen ligger på 
den rette position, fyldes den med 
vand, så den synker ned på havbun-
den. 

Skibet ankres op eller fastholder 
positionen ved hjælp af skrue og 
bovpropel, og der kobles på den 
udlagte rørledning på havbun-
den via en gummislange. Sandet i 
lastrummet blandes med havvand 
og pumpes gennem rørledningen 
ind på stranden. På stranden ledes 
blandingen af sand og vand ud af 
røret, og sandet fordeles på stran-
den. 

På stranden kobles der yderligere 
stålrør på rørledningen, efterhån-
den som arbejdet skrider frem. Når 
lasten er tom, skylles rørledningen 
ren for sand, og skibet kobles fra 
rørledningen og sejler ud til indvin-
dingsområdet efter en ny last. Der 
kan typisk pumpes over én km til 
hver side fra det sted, hvor rørled-
ningen er ført i land.

Principtegning 
af indpumpning 
med bundliggende 
rørledning

Indpumpning med bundliggende rørledning hvor 
sandet fordeles parallelt med stranden.

Skib i gang med rainbowing.

Principtegning af 
rainbowing.

INDPUMPNING MED 
FLYDERØRLEDNING

En flyderørledning, der enten er en 
rørledning i stål eller af forstærket 
gummi, anvendes til indpumpning af 
sand fra skibet til strandfodring eller 
kystnær fodring. 

Flyderørledningen sejles på plads 
med slæbebåde, og den fikseres 
med ankre på havbunden eller ved 
fastgørelse til land. Er der høfder 
i nærheden, kan de også anven-
des til forankring af rørledningen. 
Alternativt kan en mindre slæbebåd 
anvendes til fiksering, mens sandet 
indpumpes. Hvis der ankres på land, 
vil det være nødvendigt med maski-
ner til hjælp ved fastgørelsen

Kystnær fodring ved indpumpning med 
flyderørledning.

TILKØRSEL OVER LAND

Ved tilkørsel over land sker strand-
fodring med marint fyldsand, der 
efter indvinding transporteres over 
land og indbygges på stranden med 
entreprenørmaskiner Fyldsandet 
stammer primært fra oprensning 
ved Hvide Sande Havn. Ved tilførsel 
over land fra offentlig vej transpor-
teres sandet med lastbiler.

Hvis underlaget er tilstrækkeligt 
stabilt, og vejret tillader det, kører 
lastbilerne helt ned på stranden og 
læsser sandet af foran klitten. Ellers 
aflæsses fyldsandet ved nedkørs-
len til stranden, hvor en eller flere 
gummigeder eller dumpers fordeler 
sandet foran klitten.

ARBEJDSPLADSER

Ved strandfodring etableres der 
midlertidige arbejdspladser på land, 
hvor maskiner og oplagrede mate-
rialer opbevares. Arbejdspladserne 
anlægges på parkeringspladser og 
lignende, og der anvendes eksi-
sterende veje ved kørsel til og fra 
starnden.

Indbygning af sand transporteret over land.

Eksempel på midlertidig arbejdsplads.
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0-ALTERNATIVET

Ved miljøvurderingen af den plan-
lagte kystbeskyttelse sammenlig-
nes miljøpåvirkningerne med den 
situation, der vil opstå, hvis der ikke 
gennemføres kystbeskyttelse på 
strækningen Lodbjerg - Nyminde-
gab i perioden 2020-24 (0-alterna-
tivet). Det betyder, at Vestkysten 
på strækningen i 0-alternativet vil 
udvikle sig naturligt med en række 
konsekvenser til følge, som beskri-
ves i det følgende. I analysen og 
vurderingen tages der udgangs-
punkt i worst-case betragtninger. 

Den 116 km lange kyststrækning 
mellem Lodbjerg og Nymindegab 
er på næsten hele strækningen en 
tilbagerykningskyst. Uden yder-
ligere sandfodring vil den årlige 
tilbagerykning af kysten derfor på 
størstedelen af strækningen i gen-
nemsnit ligge på en til fire meter om 
året, og nogle steder helt op til seks 
til otte meter om året.

Tilbagerykningen af kysten kan dog 
variere meget fra år til år på de 
enkelte strækninger, og ved akut 
tilbagerykning i forbindelse med 
storme. Der er derfor i 0-alternati-
vet også medtaget en akut erosion 
på 40 meter i tilfælde af en 100 års 
stormhændelse. Omfanget af aku-
terosionen afhænger dog af terræn, 
geologi og landskabstype.

0-alternativet kan betyde, at 17 
ejendomme langs strækningen vil 
erodere bort inden for perioden 
2020-24. Hertil kan 0-alternativet 
medføre, at der på fem strækninger 
kan ske oversvømmelse, som følge 
af gennembrud af klitter og diger,. 
Det gælder:

• Thorsminde Havn (kollaps af 
skråningsbeskyttelse)

• Fjaltring (kollaps af skrånings-
beskyttelse)

• Porskær - Flade Sø (kollaps af 
skråningsbeskyttelse)

• Agger Tange – (kollaps af na-
turlig højvandbeskyttelse)

• Harboøre Tange – (kollaps af 
naturlig højvandbeskyttelse)

Ved Thorsminde Havn kan 0-al-
ternativet betyde, at havnearealer 
oversvømmes, og der kan blive 
skyllet store mængder sand i hav-
nebassinet. Overløbet fra havet kan 
som følge heraf potentielt medføre 
skader på kajarealer, udstyr, skibe 
og bygninger på Thorsminde Havn.

Et gennembrud af skråningsbeskyt-
telsen ved Flade Sø kan potentielt 
medføre et overskyl af sand til 
Flade Sø og en kraftig opblanding 
af søvandet med saltvand. Samtidig 
kan den omkringliggende natur bli-
ve oversvømmet, så en række om-
råder, der er beskyttet efter natur-
beskyttelseslovens § 3 (hede, mose, 
eng og strandeng) bliver sat under 
vand. Eng- og strandengsfugle kan 
kortvarigt blive påvirket negativt, 
hvis der sker oversvømmelse i deres 
yngletid, hvor reder og unger kan 
skylle væk. 

Det vurderes herudover, at der ved 
et potentielt gennembrud kan opstå 
skader på Lodbjergvej, og at ejen-
domme ved kysten i den sydvestlige 
del af Flade Sø potentielt kan blive 
oversvømmet.

En oversvømmelse af Agger Tange 
og Harboøre Tange kan medføre, at 
store dele af tangerne midlertidigt 
vil være oversvømmet, men der vil 
ikke opstå direkte forbindelse til 
Limfjorden. Dog vil der kunne ske 
skader på ejendomme, bl.a. rense-
anlæget, der håndterer rensning af 
en grundvandssænkning fra den 
indkapslede forurening ved høfde 
42. Der vil dermed opstå risiko for 

spredning af forureningen til havet 
og en påvirkning af vandkvaliteten 
samt den marine flora og fauna. 

0-alternativet vil ved den naturlige 
tilbage- og fremrykning af kystlin-
jen og klitterne generelt medføre 
en ændring af kystlandskabet. På 
strækninger med eksisterende 
skråningsbeskyttelse begrænses 
kysttilbagerykningen, da klitterne 
fastholdes af beskyttelsen. I stedet 
eroderes kystlinjen, så havet rykker 
tættere på skråningsbeskyttelsen 
og strandbredden reduceres. 

Ved en naturlig udvikling vil kyst- og 
klitlinjen rykke tilbage, klitterne vil 
vandre ind i landet, og den bag-
vedliggende natur vil blive presset 
tilsvarende tilbage. Da baglandet de 
fleste steder er udnyttet til land-
brug, bebyggelse m.m., vil en for-
skydning af kystnaturen ikke være 
mulig, og uden kystbeskyttelse vil 
det mest realistiske derfor være, at 
kystnaturen mange steder på læn-
gere sigt forsvinder i havet. 

Det eksisterende kystlandskab på 
strækningen er i forvejen i forskellig 
grad erosionspræget af vind, hav-
vand samt menneskers færdsel og 
brug af landskabet. Den forreste kli-
trække er langs det meste af stræk-
ningen så bred, at den kan oprethol-
des i perioden ved 0-alternativet. På 
Harboøre Tange er der dog nogle 
korte strækninger, hvor klitrækken 
er så smal, at tilbagerykningen vil 
åbne klitrækken op. Som følge heraf 
vil der ske en øget sandfygning ud 
over lagunen i det bagvedliggende 
landskab. 

PÅVIRKNING AF 
MENNESKER OG MILJØ
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LANDSKAB

Landskabet langs strækningen be-
står af forskellige landskabstyper. 
På Agger Tange og Harboøre Tan-
ge ses blandt andet flade sandtan-
ger med smalle og lave klitland-
skaber, som adskiller Vesterhavet 
fra Limfjorden. Den sydlige halvdel 
af strækningen består primært 
af et sammenhængende klitland-
skab i varierende højde og skala. 
Klitterne fremtræder primært med 
klitbevoksning med marehalm, 
hjælme og græsser. Landskabet er 
mange steder karakteriseret som 
fladt, men ved Bovbjerg Klint ses 
en markant kystklint med et bag-
vedliggende landbrugslandskab. 

På store dele af den samlede 
strækning findes hård kystbeskyt-
telse, hvor høfder ses i et gentaget 
mønster, og skråningsbeskyttelse 
beskytter klitterne mod erosion. 

På dele af strækningen er der kun 
få spredte ejendomme, hvor der 
andre steder er sommerhusom-
råder, byer og havnearealer, f.eks. 
ved fiskeri- og havnebyen Thor-
sminde. 

Skise af princip for 
placering af sand på 
stranden i forbindelse 
med strandfodring.

denfor. Terrænet på stranden hæves 
med mellem en til to meters højde, 
og det tilførte sand dækker foden 
af klitterne med sand. Der placeres 
ikke sand på klitterne, hvilket bety-
der, at klitterne vil syne lavere, indtil 
det tilførte sand er eroderet væk. 

Den forøgede strandbredde ændrer 
kystlandskabets udtryk, og hele 
landskabsrummet langs med kysten 
opleves bredere. Sandet eroderer 
over tid, og der kan opstå terræn-
forskelle på stranden, der kan ligne 
trappetrin. Lignende terrænforskel-
le kan dog også ses på naturlige 
strande, hvorfor stranden efter endt 
strandfodring visuelt stadig vil frem-
træde som en landskabelig helhed, 
der harmonerer med strandens 
kendte udtryk. 

En stor del af strækningen har væ-
ret påvirket af kystbeskyttelse siden 
1980'erne, hvormed den kunstige og 
brede strand opfattes som natur-
lig. Kystbeskyttelsen har samtidig 
gennem årene sikret en opretholdel-
se af klitternes udtryk, udbredelse 
og beplantning, hvormed klitterne 
er kunstigt opretholdt. En fortsat 
kystbeskyttelse vil bidrage til en 
opretholdelse af det kendte udtryk 
af den samlede kyststrækning de 
steder, hvor der er behov for kyst-
beskyttelse.

Langs kystlinjen udgør høfder 
og bølgebrydere et gentagende, 
lineært mønster, hvor strandfod-
ring vil sløre kystbeskyttelsens 
fremtræden på land. Som følge af 
strandfodringen vil skråningsbeskyt-
telsen fremtræde mere afdæmpet 
i kystlandskabet, da skråningsbe-

skyttelsen visuelt vil være helt eller 
delvist skjult af sand i en periode, 
indtil sandet igen er eroderet væk 
af vind og vand. Med tiden fremstår 
bølgebrygere, høfder også igen lige-
så synlige som før strandfodringen, 
indtil den næste strandfodring bliver 
gennemført.

Samet set vurderes strandfodringen 
at medføre en moderat konsekvens 
for landskabet, da kystbeskyttelsen, 
på den ene side vil bremse stran-
dens naturlige udvikling, men vil på 
den anden side opretholde kyst-
landskabets overordnede karakter 
og det kendte billede af kysten.

Langs kysten på Harboøre Tange og 
mellem Mærsk og Fjand foretages 
sandflugtsdæmpning med hjæl-
me og faskiner af fyrretræsgrene. 
Sandflugtsdæmpningen bidrager 
til at fastholde klitlandskabet i dets 
nuværende form og medfører en 
tilsløring af klitterne og hindrer den 
naturlige dynamik i området. Sand-
flugtsdæmpningen indebærer en 
fortsat påvirkning af klitterne, som 
også er foregået i tidligere perio-
der, hvor der er sket lignende tiltag. 
Samlet set vurderes konsekvensen 
af sandflugtsdæmpningen at være 
moderat, da klitlandskabets karakter 
overordnet set bevares i dets nuvæ-
rende form.

Langs Agger Tange, Harboøre 
Tange og mellem Mærsk og Fjand 
påvirkes kystlandskabet af flytning 
af fygesand langs veje, hvor sandet 
afgraves med maskiner fra østsiden 
af klitter eller diger, hvorefter det 
transporteres og udlægges foran 
den nuværende klit på kystsiden. 

Desuden afgraves fygesand fra red-
ningsveje langs kysten.Klitrækken 
vil efter afgravningen fremtræde 
blotlagt og præget af maskinel be-
arbejdning. Fygesand flyttes hvert 
3.-8. år, hvilket betyder, at klitternes 
form og beplantning med jævne 
mellemrum ændres, og at vegeta-
tionen kun i begrænset omfang og 
midlertidigt kan opnå et naturligt 
udtryk. Efter afgravningen dæmpes 
sandflugten fra kystsiden af klitterne 
ved beplantning med hjælme og 
opsætning af faskiner. Vegetationen 
er dog ikke i sig selv naturlig, da den 
naturlige udvikling ville være ”hvide” 
klitter uden beplantning. Der kan 
ske afgravning af fygesand ved red-
ningsveje årligt, hvilket betyder, at 
strækningerne kun kortvarigt opnår 
et mere naturligt udtryk. Rednings-
veje er dog generelt kunstrig anlagt. 
Konsekvensen ved afgravning af 
fygesand vurderes at være moderat, 
da effekten til en vis grad udviskes 
mellem afgravningerne

Klitlandskab og sømærke

Aktiviteterne i forbindelse med kyst-
beskyttelsen vil midlertidigt medfø-
re en visuel påvirkning, som følge af 
anvendelse af skibe, store maskiner 
og andet maskinel på land. 

Den største visuelle påvirkning 
vil forekomme i forbindelse med 
strandfodring fra skib, hvor et eller 
flere skibe sejler frem og tilbage til 
kysten og ligger i faste positioner 
nær kystlinjen, mens sandet ind-
pumpes gennem en rørledning, der 
ligger på langs ad stranden. Rørled-
ningen bliver håndteret af entre-
prenørmaskiner, som sørger for, at 
rørledningen forlænges i takt med, 
at stranden opbygges med tilført 
sand. Efter endt indpumpning fjer-
nes rørledningen ligesom kørespor 
og andre ujævnheder udjævnes, 
så stranden igen får et naturligt, 
jævnt udseende. Varigheden af 
processen vil vare omkring 14 døgn 
pr. kilometer, der strandfodres med 
skib. Konsekvensen af aktiviteter i 
forbindelse med strandfodringen 
på land vurderes samlet set at være 
moderat.

Ved kystnær fodring er rainbowing 
mere synlig på lang afstand end 
klapning og flyderørledning, da 
skibene pumper en stråle af sand og 
vand langt over havoverfladen. Me-
toden er derfor mere iøjnefaldende 
end klapning, hvor skibene tømmer 
deres last ud gennem skibsbunden. 
Ved metoden med flyderørled-
ning vil der kunne ses en stråle af 
sand og vand i vandoverfladen. Alt 
efter metode og skibsstørrelse vil 
skibet ligge stille ud for kysten i 
perioder fra lidt over fem minutter 
ved klapning, op til 80 minutter 
ved rainbowing og op til 110 minut-
ter ved flyderørledning. Arbejdet 
foregår midlertidigt, hvor fodringen 
estimeres at vare fra få dage til ca. 
tre måneder pr. kilometer, hvilket 
afhænger af skibsstørrelse, antal 
skibe og metode. Konsekvensen ved 
de periodevise kystnære fodringer 
vurderes derfor at være begrænset.

Efter en strandfodring kan stranden 
fremtræde unaturlig, da sandet op-
bygges og placeres fra klitfoden og 
ud i vandet, som vist på figuren ne-
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KYSTDYNAMIK, 
STRØMNING OG 
SEDIMENTATION

Den planlagte kystbeskyttelse vil 
påvirke kystprofilet ved indbygning 
af sand. Sandet vil efterfølgende 
gradvist blive omfordelt af vind, bøl-
ger og strøm og indgå i de naturlige 
processer på kysten. Den kystnære 
fodring og strandfodring er med til 
at fastholde kysten, så der ikke sker 
yderligere erosion. Formålet med 
kystbeskyttelsen er netop at fasthol-
de kystprofilet, hvorfor påvirkningen 
anses for væsentlig og positiv.

Kornstørrelsen på fodringssandet 
kan være lidt grovere end den na-
turligt forekommende kornstørrelse 
på havbunden og stranden. Det 
betyder, at sandet umiddelbart efter 
sandfodringen vil få en lidt grovere 
karakter end før. Fodringssandet ad-
skiller sig dog ikke væsentligt fra de 
kornstørrelser, der i forvejen findes. 
Påvirkningen af sandets sammen-
sætning vil derfor være begrænset, 
og efterfølgende storme, strøm- og 
bølgeaktivitet vil udligne forskellen, 
når det tilførte sand blandes med 
det naturligt forekommende sand. 

Formålet med kystnære fodring er 
at reducere bølgeenergien og den 
naturlige sandtransport tæt ved 
stranden, så kysterosionen reduce-
res ved at skabe højere revler. 

Bølge- og strømforhold vil i be-
grænset omfang bliver påvirket 
af kystbeskyttelsen, indtil sandet 
fra fodringen er fordelt med strøm 
og bølger. Den ændring, der sker 

i kystprofilet ved kystnær fodring, 
ligger dog inden for den variation, 
som også kan forekomme naturligt 
på kysten ved kraftige storme, hvor 
revlerne også i høj grad kan ændre 
form. Konsekvensen for bølger og 
strøm er begrænset.

Strandfodringen sikrer både en 
forstærket klit og en større buffer 
i forhold til erosion af stranden og 
klitterne. Umiddelbart efter strand-
fodringen er stranden  bredere, men 
med tiden vil strandens bredde igen 
blive indskrænket på grund af den 
naturlige erosion og omfordeling af 
sandet, Samtidig vil vinden afblæse 
de øverste lag af fine sandfraktioner, 
hvilket kan føre til, at der efterlades 
enkelte større sten og grus på stran-
den. Samme tendens forekommer 
dog også naturligt.

Tilførslen af sand ved sandfodring 
og ændring af kystprofilets udform-
ning kan medføre en begrænset 
forøgelse af sandtransporten langs 
kysten. Med tiden vil sandet fra 
sandfodring omfordeles i kystprofi-
let, og derfor vil forøgelsen af sand-
transporten være størst umiddelbart 
efter fodringen. 

Ved havne kan den kystnære fod-
ring potentielt medføre, at mere 
sand transporteres forbi ydermoler 
ved havnene og dermed bidrager 
til en større mængde sand i sejl-
rende, indsejling og havnebassiner. 
Aflejringen vil maksimalt være 5 cm 

ved Thorsminde og Hvide Sande 
og maksimalt 25 centimeter ved 
Thyborøn, hvilket ligger inden for de 
naturlige variationer, der i forvejen 
forekommer på havbunden, hvor-
med der ikke sker en påvikning af 
indsejligsforholdene. Konsekvensen 
vurderes derfor som ubetydelig. 

Sandfodring vil medføre, at mæng-
den af fine sandpartikler  i vandet 
midlertidigt forøges markant om-
kring stedet, hvor der sandfodres. 
Mens sandfodringen står på, vil der 
derfor være perioder, hvor der vil 
være store mængder af sandpartik-
ler i vandet, som tydeligt vil være 
uklart. Når sandfodringen afsluttes, 
vil de fine sandpartikler dog lægge 
sig på bunden i løbet af 24 timer i 
en tykkelse på op til 25 cm. Sand-
fodringen kan lokalt stå på i flere 
uger, hvor mængden af sandpar-
tikler i vandet er forhøjet i op til 35 
kilometers afstand fra stedet, hvor 
der sandfodres. 

Store mængder af opløste sand-
partikler forekommer også natur-
ligt langs kysten i forbindelse med 
blæst og storme. Påvirkningen fra 
den kystnære fodring ligger inden 
for den naturlige variation, men den 
kan forekomme på tidspunkter, hvor 
der ikke naturligt er store mængder 
sandpartikler i vandet. Konsekven-
sen vurderes som ubetydelig.

VAND

Den planlagte kystbeskyttelse på 
strækningen Lodbjerg - Nyminde-
gab kan potentielt medføre påvirk-
ninger af vandkvalitet, vandpla-
ninteresser og målene i Danmarks 
Havstrategi. 

Sandfodringens påvirkning af 
vandkvaliteten består i en potentiel 
ændring af indholdet af nærings-
stoffer og fytoplankton (plante-
plankton) i vandet. Det skyldes, 
at det tilførte sand kan indeholde 
næringsstoffer, ligesom der kan blive 
tilført næringsstoffer fra skibenes og 
maskinernes udstødning. Mængden 
af tilførte næringsstoffer vil dog 
være helt ubetydelig i forhold til 
de næringsstoffer, der tilføres med 
afstrømningen fra land, og som er 
den største kilde til udledning af 
næringsstoffer til havmiljøet.

Sandfodring kan medføre, at de 
mest finkornede partikler optages i 
vandet og føres bort med strømmen 
i såkaldte sedimentfaner. De uklare 
vand kan skygge for lyset til bund-
planterne og fytoplankton, hvorved 
deres vækst begrænses, når de ikke 
får tilstrækkeligt lys i en længere 
periode. Den forhøjede mængde af 
partikler i vandet vil forekomme i 
kortere perioder, og situationen ad-

skiller sig ikke væsentligt fra de na-
turlige koncentrationer af partikler, 
som normalt forekommer ved storm, 
hvormed påvirkningen vurderes at 
være ubetydelig. 

EU’s Vandrammedirektiv har til 
formål at beskytte og forbedre 
vandkvaliteten i vandløb og søer, 
overgangsvande (flodmundinger, 
laguner, etc.) kystvande samt grund-
vand i alle EU-lande. 

Da det ikke kan afvises, at den 
planlagte sandfodring kan medføre 
en væsentlig påvirkning af bestan-
den af laks i Storå og Skjern Å, som 
beskrevet i afsnittet om fisk på side 
22, kan muligheden for at opnå 
god økologisk tilstand i vandløbene 
muligvis blive påvirket. Der vil derfor 
blive søgt om at fravige miljømålene 
for fisk i Storå og Skjern Å, da det 
ikke vurderes, at det ellers er muligt 
at gennemføre den nødvendige 
sandfodring.

Vandplaninteresserne vurderes her-
udover ikke at blive påvirket af den 
planlagte kystbeskyttelse, da sand-
fodringen ikke i øvrigt vil indvirke på 
muligheden for at bevare eller opnå 
god økologisk tilstand i vandområ-
derne på strækningen. Det skyldes, 

at sandfodringen hverken vil føre 
til en højere eller lavere mængde 
fytoplanton i havvandet, eller vil 
ændre væsentligt på bunddyrenes 
artssammensætning. Desuden er 
spredning af miljøfremmede stoffer 
i forbindelse med sandfodring me-
get usandsynlig, da sandet ikke er 
forurenet. Sandfodringen vurderes 
derfor heller ikke at påvirke den ke-
miske tilstand langs strækningen.

Danmarks havstrategi omhandler de 
danske farvande, og skal bidrage til 
at sikre et godt havmiljø. Til at vur-
dere tilstanden havmiljøet vurderes 
der på 11 emner, såsom biodiversi-
tet, marint affald og forurenenede 
stoffer. Den planlagte kystbeskyt-
telse dog ikke at påvirke havmiljøet 
væsentligt i forhold til de emner, der 
indgår i Danmarks Havstrategi. Det 
gælder blandt andet fysisk forstyr-
relse af havbunden (tilføjelse af 
sand), øget mængde sandpartikler 
i vandet og tilstedeværelse af skibe, 
der kan medføre en påvirkning af 
havmiljøet. Kystbeskyttelsen vurde-
res dermed ikke at påvirke mulig-
heden for at opnå målene om god 
miljøstilstand i Havstrategien.

Sandfodring medfører, at sandet blandes med 
vandet, hvilket kaldes suspension. Her ses et 
eksempel, hvor der fodres på stranden. 
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KLIMA

Klimaet har afgørende betydning 
for forholdene på Vestkysten, da 
kysten er en naturlig erosionskyst, 
der uden kystbeskyttelse vil rykke 
ind i landet, som den har gjort det 
i århundreder. Storme, ekstreme 
højvande, bølger, havstrømme og 
globale havstigninger spiller alle en 
rolle for behovet for kystbeskyttelse.

Det vil især være den stigende 
vandstand i havet og flere og kraf-
tigere storme, der kan få betydning 
for, hvor kraftig erosionen på kysten 
bliver i fremtiden. 

Klimaudviklingen vil derfor være af-
gørende for den hastighed, som den 
naturlige tilbagerykning af kysten 

Klimaet forventes at medføre en stigning i havvandsstanden 
og flere og kraftigere stormhændelser, der resulterer 
i et øget behov for kystbeskyttelse

vil ske med, og dermed også for 
behovet for kystbeskyttelse, der kan 
holde tilbagerykningen i ro.

Det er dog vanskeligt at estimere, 
hvor stor en andel af kysterosionen, 
der forårsages af klimaforandringer, 
og dermed hvor stor en andel af 
indsatsen for kystbeskyttelse, der 
kompenserer for klimaforandringer-
ne.

På kort sigt er klimaets indvirkning 
på kystbeskyttelsen lille, da klima-
forandringerne i perioden 2020-24 
er relativt små, hvorfor behovet 
for sandfodring kun i begrænset 
omfang vil stige som følge af klima-
forandringerne. På længere sigt kan 

ændringer af klimaet dog betyde, 
at der skal sandfodres væsentligt 
mere.

Forbruget af fossile brændstoffer 
til skibe og maskiner i forbindelse 
med gennemførelse af den plan-
lagte kystbeskyttelse vil i sig selv 
kun i ubetydeligt omfang bidrage til 
den nationale udledning af drivhus-
gasser, og dermed til den globale 
påvirkning af klimaet. 

LUFT

I luftkvalitetsdirektivet er der fastsat 
grænseværdier for koncentratio-
nen af bestemte stoffer. Direktivets 
formål er at sikre, at den luft vi 
indånder er så ren, at den ikke ud-
gør et sundhedsproblem. Luftkva-
litetsdirektivet er indarbejdet i den 
danske luftkvalitetsbekendtgørelse. 
Derudover findes der under arbejds-
miljølovgivningen grænseværdier 
for den luft, som det tillades at 
indånde i forbindelse med udførelse 
af arbejde.

I forbindelse med vurderingen af 
luftkvalitet ses der på mængden af 
NO2, partikler og CO. 

No2 er kvælstofdioxid, som dannes 
ved alle forbrænsingsprocesser 
ved høje temperaturer. NO2 er en 
sundhedsskadelig gasart, som kan 
påvirke lungerne og luftveje. 

Partikler er faste eller flydende 
stoffer, som svæver rundt i luften. 
Størrelsen og formen af partiklerne 
afhænger af, hvor de kommer fra og 
hvordan de omdannes i atmosfæ-
ren. Partikler dannes eksempelvis 

ved forbrænding eller ophvirvlet 
støv fra veje. Partikler kan påvirke 
lungerne og luftveje.

CO (kulilte) er en gas, som typisk 
dannes ved ufuldstændig forbræn-
ding. Kulilte binder sig væsentligt 
bedre end ilt til de røde blodle-
gemer, hvormed kulilte reducerer 
blodsets evne til at transportere ilt 
rundt i kroppen.

Aktiviteterne i forbindelse med 
kystbeskyttelsen kan betyde, at der 
nogle få døgn om året kan være en 
overskridelse af EU's luftgrænse-
værdier i forhold til NO2 i en afstand 
af op til 250 meter. Arbejdstilsynets 
grænseværdier for NO2 overholdes 
dog, og påvirkningen vurderes at 
være begrænset. Herudover vil 
kystbeskyttelsen ikke give anledning 
til overskridelse af grænseværdierne 
for CO og partikler. Konsekvensen 
for luftkvaliteten vurderes at være 
begrænset. 
 
Luftforureningen fra skibe og en-
treprenørmaskiner kan medføre, at 
der fra luften sker aflejring af bl.a. 

kvælstof (N) i omgivelserne, hvor 
der gennemføres kystbeskyttelse. 
Det er emissionen af NO og NO2 fra 
skibe og maskiner, der bidrager til 
dannelsen af kvælstof, som kan have 
betydning for naturområderne langs 
kysten. Kvælstoffets betydning 
beskrives nærmere under Natur på 
land, 

Organisk materiale i form af plan-
ter og dyr i det indvundne sand til 
sandfodring kan medføre lugtgener, 
når sandet fordeles på stranden ved 
strandfodring. Her vil indholdet af 
det organiske materiale gå i for-
rådnelse. Sandet er dog indvundet 
fra steder med begænsede mæng-
der organisk materiale, hvorfor 
sandsynligheden for, at der opstår 
egentlige gener fra lugt, er lille. De 
små mængder organisk materiale 
er deusden små set i forhold til de 
plante-og dyrerester, som natur-
ligt forekommer som opskyl langs 
kysten. Konsekvensen vurderes 
dermed som ubetydelig.

Strandfodringen tiltrækker fugle, som æder 
de dyr, som findes i fodringssandet.
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Den sandede havbund på vestky-
sten er levested for forskellige orme, 
krebsdyr og musliger mm. Sandfod-
ringen vil medføre en påvirkning af 
havbundens dyr, når sandet indbyg-
ges på kysten. Det vil bl.a. medføre 
et midlertigt tab af levesteder, når 
bunden dækkes med tykkere lag af 
tilført sand på op til 24 % af zonen 
mellem 1 og 12 meters dybde. Sand-
fodringens påvirkning vurderes dog 
at være begrænset, da havbundens 
dyr generelt er gode gravere, der 
er tilpasset forstyrrelser. Desuden 
viser undersøgelser, at havbundens 
dyreliv vil kunne genetablere sig 
inden for ca. 2-5 år efter sandfod-
ring. Konsekvensen for havbundens 
dyr vurderes at være begrænset, da 
tabet ikke påvirker bunddyrene som 
helhed på den enkelte strækning. 

Herudover vurderes det, at havbun-
dens dyr er relativt robuste i forhold 
til ændringer i sandets struktur, som 
det tilførte sand kan medføre. 

I forbindelse med fodringen vil der 
midlertidigt være en større andel af 
fine sandpartikler i vandet. Partikler-
ne vil efter noget tid synke ned og 
lægge sig på havbunden, men den 
forøgede mængde af sandpartikler 
i vandet kan midlertidigt påvirke 
nogle af bunddyrenes mulighed for 
at finde føde og optage ilt. Bunddy-
rene på strækningen består imid-
lertid af nogle få og hårdføre arter, 
der er tilpasset til at leve i meget 
bølgeudsatte områder, hvor der ofte 
forekommer en høj koncentration af 
sandpartikler i vandet. Kystbeskyt-
telsen kan medføre en høj mængde 

sandpartikler, imens der sandfodres, 
men da arterne er robuste, vurderes 
konsekvensen at være begrænset. 

Planter i form af alger og tang 
forekommer kun i meget begrænset 
omfang på de vanddybder, hvor der 
sandfodres, Det skyldes, at der ikke 
findes større sten, hvor planterne 
kan sidde fast, ligesom den kraftige 
bølgepåvirkning løbende forstyrrer 
havbunden, så der f.eks ikke kan gro 
ålegræs. Påvirkningen af planter på 
havbunden vil derfor være meget 
lille, da der sandsynligvis ikke fore-
kommer bundplanter i den påvirke-
de zone.

HAVBUNDENS DYR

Skaller på stranden.

I forbindelse med den planlagte 
kystbeskyttelse kan der være risiko 
for forurening af jord ved spild af 
diesel- og hydraulikolie i forbin-
delse med uheld og ved oplagring 
af olieprodukter. Det gælder især 
for maskiner og arbejdspladser på 
land, men der kan også ske spild fra 
skibe.

Uheld sker typisk i forbindelse med 
arbejdet, hvorfor spildet vil blive 
erkendt med det samme, og der 
er derfor mulighed for straks at 
iværksætte de nødvendige tiltag for 
at begrænse forureningen, hvorfor 
sandsynligheden for en vedvarende 
forurening er lille. 

Forurenet jord skal afgraves med 
det samme og bortskaffes til en 
godkendt jordmodtager i henhold 
til den pågældende Kommunes 

anvisninger. Konsekvensen ved spild 
af olieprodukter vurderes heraf at 
være begrænset.

På nogle strækninger langs kysten 
vil der blive afgravet fygesand langs 
veje, der ellers vil blive sanddæk-
kede. Generelt betragtes materi-
aler, der ligger langs veje og på 
vejmatrikler, som lettere forurenet. 
Opgravede materialer fra vejmatrik-
ler kan derfor ikke uden forudgå-
ende analyser anvendes som sand 
til kystbeskyttelse. Ved afgravning 
og håndtering af fygesandet vil 
det blive sikret, at der ikke sker en 
sammenblanding af rabatjord og 
fygesand. DKonsekvensen af afgrav-
ning af fygesand vurderes på den 
baggrund at være ubetydelig. 

På strækningen Lodbjerg - Ny-
mindegab findes én lokalitet, der 

er kortlagt med forurenet jord. 
Området ligger tæt på kysten ved 
Høfde 42 ud for Cheminova mellem 
Harboøre og Thyborøn. Lokalite-
ten er kortlagt på vidensniveau 2 
ifølge jordforureningsloven, da der 
er konstateret forurening med bl.a. 
pesticider og kviksølv. 

Den kraftige forurening i området er 
indkapslet af spunsvægge, og der 
er etableret hård kystbeskyttelse på 
stranden ud for forureningen., som 
ekstra beskyttelse. Den planlagte 
sandfodring vil her bidrage til at 
beskytte den hårde kystbeksyttelse 
og stranden mod erosion, så den 
meget alvorlige forurening ved Høf-
de 42 ikke spredes. Konsekvensen 
af kystbeskyttelsen vurderes derfor 
som væsentlig og positiv.

JORD

Luftfoto af den forurenede lokalitet ved Høfde 42, der ligger 
ud for Cheminovas fabrik på Harboøre Tange. 
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Sandfodring kan medføre en række 
påvirkninger af beskyttet havnatur. 
Det gælder havpattedyr (marsvin 
og sæler), havfugle, beskyttede 
marine områder og marine bilag 
IV-arter. Påvirkningen kan potentielt 
ske i form af en række forstyrrel-
ser og ændringer af miljøet, her-
under tildækning og forstyrrelse 
af havbunden, store mængder 
sandpartikler i vandet, tilsanding 
af havbunden, spredning af forure-
nende stoffer og risiko for indførsel 
af ikke-hjemmehørende arter. Dertil 
kommer tilstedeværelse af skibe 
og maskiner på land, der medfører 
visuel forstyrrelse, luftbåret støj og 
undervandsstøj, 

Langs Vestkysten forekommer 
regelmæssigt tre arter af havpat-
tedyr: Marsvin, spættet sæl og 
gråsæl. Marsvin er en bilag IV-art 
og beskyttet overalt, hvor den 
yngler og raster. Der er ikke tale 
om såkaldte 'hotspots' for marsvin 
langs med Vestkysten, men arten 
forekommer regelmæssigt, som det 
også er tilfældet for spættet sæl og 
gråsæl. Havpattedyrene vurderes 
primært at optræde langs stræknin-
gen i forbindelse med fødesøgning, 
og arterne er meget mobile og kan 
søge føde over et stort område. Hvi-
lepladser for spættet sæl og gråsæl 
forekommer ikke langs selve Vest-
kysten, men findes på indersiden af 
Tangerne i Nissum Bredning.  

Marsvin eller sæler vurderes ikke at 
blive påvirket af den direkte fysiske 
forstyrrelse af havbunden i forbin-
delse med sandfodring, da arterne 
er meget mobile, og vil svømme 
væk fra området i den periode, hvor 
sandfodringen foregår. Marsvin og 

BESKYTTET NATUR TIL 
HAVS

sæler søger primært deres føde på 
dybere vand, end hvor sandfodring 
sker. Der vil derfor kun forekom-
me en ubetydelig påvirkning af 
sæler og marsvin. Undervandsstøj 
i forbindelse med sandfodringen 
vurderes ikke at påvirke og ødelæg-
ge hørelsen hos hverken sæler eller 
marsvin, da dyrene vil svømme væk 
fra støjen.

Blandt fuglene er sortand og lom 
de vigtigste arter af havfugle, som 
forekommer langs Vestkysten. Både 
sortand og rød- og sortstrubet lom 
er arter, der typisk raster og søger 
føde på åbent vand, hvor der fore-
går kystnær sandfodring. Havfugle-
ne vurderes ikke at blive påvirket di-
rekte af støj eller fysisk forstyrrelse 
af havbunden,  da de vil bevæge sig 
væk fra området i den periode, hvor 
sandfodringen foregår. Havfuglene 
vil derefter midlertidigt søge føde 
på arealer, der ikke er påvirket af tab 
af levesteder for bundfauna og fisk, 
indtil dyrelivet har genetableret sig i 
de berørte områder. Nogle havfugle, 
som f.eks. måger, kan dog ligefrem 
opsøge strækninger, der strandfod-
res, da de spiser de bunddyr, som 
findes i det indpumpede sand. 

Den midlertidigt forringede sigtbar-
hed i vandet som følge af sand-
fodring kan påvirke fødesøgningen 
for de havfugle, der jager fisk ved 
hjælp af synet. Havfuglene forven-
tes i forvejen at være tilpasset en 
høj mængde sandpartikler i vandet, 
som ofte forekommer i Vesterhavet. 
Havfuglenes fødesøgning vil derfor 
kun blive påvirket lokalt i områ-
det omkring sandfodringen, mens 
mængden af sandpartikler i vandet 
er meget højt. 

Langs strækningen findes seks 
Natura 2000-områder, som inde-
holder marine habitatnaturtyper, 
marine habitatarter eller yngle- og 
trækfugle på udpegningsgrundla-
get. De marine naturtyper omfatter 
bl.a. sandbanke og rev, og marine 
arter omfatter bl.a. laks, stavsild og 
spættet sæl. 

Stavsild er på udpegningsgrundla-
get for Natura 2000-området N28 
i Nissum Bredning, mens både laks 
og stavsild er på udpegningsgrund-
laget for Natura 2000-området 
N65 Nissum Fjord og N69 Ringkø-
bing Fjord og Nymindestrømmen. 
Begge arter kan få forstyrret deres 
vandring mellem Natura 2000-om-
råderne og havet, og der er derfor 
opstartet en fravigelsesproces i 
forhold til Habitatdirektivet, som 
beskrevet i afsnittet om fisk. 

Der vil derudover ikke forekom-
me væsentlige påvirkninger af de 
marine naturtyper eller arter på 
udpegningsgrundlaget i forbindelse 
med sandfodringen. Sammenfatten-
de vurderes det, at kystbeskyttelse 
i form af sandfodring ikke vil føre til 
væsentlige påvirkninger af havpat-
tedyr, havfugle, beskyttede marine 
områder eller bilag IV-arter langs 
strækningen ved Lodbjerg - Nymin-
degab, bortset fra laks og stavsild.

Den planlagte kystbeskyttelse kan 
påvirke fisk som følge af en større 
mængde af sandpartikler i vandet, 
tildækning af havbunden og under-
vandsstøj fra skibe og rørledninger. 
Påvirkningerne kan bl.a. føre til fy-
sisk påvirkning og tab af levesteder 
og fødegrundlag. 

Der kan som følge af sandfodringen 
ske tildækning og tab af enkelte fisk, 
som ikke når at svømme væk, når 
sandet placeres på kysten. Konse-
kvensen vurderes dog ubetydelig, 
da der er tale om enkelte individer, 
som ikke når at slippe væk. 

Sandfodringens påvirkning af 
fiskenes levesteder som følge af 
tildækning vil være midlertidig, og 
levestederne genetableres i løbet af 
et år eller mindre efter, at sandfod-
ringen er afsluttet. Desuden vil de 
fleste fisk vende tilbage, når sand-
fodringen er overstået. Fodringssan-
det kan have en lidt anden struktur 
end det, sand, som naturligt findes 
på strækningen. Ændringen er dog 
lille og vil have en ubetydelig konse-
kvens for fisk, da havbunden stadig 
er velegnet som levested.

Fiskenes fødegrundlag vil midler-
tidigt blive reduceret i området, 
hvor sandfodringen har fundet sted. 
For fisk, som ernærer sig helt eller 
delvist af havbundens dyr, vil fiskene 
ændre adfærd og opsøge upåvirket 
havbund i nærheden eller svømme 
længere væk for at finde føde. For 

larver og unge fisk, der bevæger sig 
mindre, kan reduceret fødegrundlag 
i en periode medføre lavere vækst 
og øget dødelighed. Men den pri-
mære næringskilde for de kystnæ-
re fisk vil igen være tilgængeligm 
i løbet af relativt kort tid, når de 
typiske bunddyr som børsteorme 
og tanglopper har genetableret sig i 
området. Da sandfodringen sam-
tidig kun berører en mindre del af 
fiskenes levesteder vil  konsekven-
sen være begrænset.

Mens sandfodringen står på, kan fisk 
i værste fald blive påvirket i op til 47 
døgn på lokale dele af kyststræknin-
gen som følge af forhøjet indhold af 
fine sandpartikler i vandet. De fine 
partikler kan medføre en direkte 
påvirkning af fiskenes iltoptagelse, 
ligesom der kan ske en tilstopning 
af fiskenes fordøjelsessystem med 
øget dødelighed til følge. Fiskearter, 
der hovedsageligt bruger synet til at 
søge føde, kan en periode få svært 
ved at finde tilstrækkelig næring. De 
fleste fisk vil dog søge væk, indtil 
mængden af sandpartikler igen er 
på et lavere niveau. 

Påvirkningen af de fiskearter, der 
har lav til middel følsomhed over for 
et højt indhold af sandpartikler, vil 
være ubetydelig. Men for følsomme 
arter som laks, stavsild og sild kan 
konsekvenserne være væsentlige, 
da sandfodringen kan hindre dem i 
at vandre til og fra deres gydeom-
råder, hvis der sandfodres i fiskenes 

vandringsperioder.  For laks kan det 
f.eks. ikke udelukkes, at vandrin-
gen af laksesmolt (unge laks) ud af 
Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord 
begrænses, når der sandfodres. Det 
kan betyde, at laksesmolten bliver 
bytte for bl.a. skarver, og at bestan-
den derfor påvirkes negativt.

Hvis det skal sikres, at de vandrende 
fisk ikke påvirkes negativt, vil det 
ikke være muligt at gennemføre den 
planlagte kystbeskyttelse og op-
retholde et acceptabelt sikringsni-
veau mod gennembrud af klitter og 
oversvømmelser langs Vestkysten. 
For laks og stavsild, der er beskyt-
tede habitatarter, vil der derfor blive 
igangsat en proces med fravigelse 
fra Habitatdirektivet, hvor der vil 
blive fastlagt kompenserende foran-
staltninger, For forårsgydende sild, 
der forekommer almindeligt langs 
Vestkysten, vil der ikke blive iværk-
sat specifikke afværgetiltag.  

Kraftig støj i forbindelse med skibe 
og indpumpningsrør, der anvendes 
til strandfodring, kan potentielt 
påvirke fisk negativt. Ved beregning 
af afstanden fra sandfodringsskibe, 
hvor fisks hørelse kan tage skade, 
har det vist sig, at støjgrænserne 
ikke overskrides, selvom fiskene 
opholder sig nær et fartøj. Støj fra 
skibene kan derimod medføre, at de 
mest følsomme fiskearter vil flygte 
fra området, hvor der sandfodres. 
Støj vurderes dog samlet set at 
medføre ubetydelige konsekvenser.

FISK

Atlantisk laks gyder deres æg  i 
ferskvand, mens opvækst og 
fødesøgning primært foregår i havet.

Torsk er en af de arter, som findes 
både kystnært og på dybere 
vand langs Vestkysten.

Tunge findes specielt om sommeren 
langs kysten, og der fanges særligt 
mange tunger ved Agger tange.
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Den planlagte kystbeskyttelse 
kan påvirke natur på land i form 
af beskyttede naturtyper, Natu-
ra 2000-områder, bilag IV-arter, 
fredede områder, fredede arter og 
biodiversitet.

De beskyttede naturtyper langs ky-
sten består hovedsageligt af klitter, 
der er udpeget som beskyttet hede 
eller strandeng. Naturtyperne kan 
blive påvirket direkte ved fysisk for-
styrrelse som følge af eksempelvis 
sandflugtsdæmpning og afgravning 
af fygesand.

Fastholdelse af klittyperne sam 
følge af sandfodringen og sand-
flugtsdæmpningen medfører mindre 
erosion og brud på vegetationen 
som følge af vind. Kystbeskyttelsen 
medfører dermed overordnet set, 
at vegetationen ændres, hvor nogle 
plantearter får bedre levevilkår, 
mens andres forringes. Kystbeskyt-
telsen betyder, at klitterne bliver 
mindre varierende, og at der sker en 
forrykning af den naturlige balance 
mellem vegetations- og naturtyper.

Omvendt vil en stabilisering af 
kystdynamikken som følge af kyst-
beskyttelsen medføre en mindre 
erosion af klitterne og dermed 
mindre risiko for, at den yderste del 
af naturtypen udsættes for erosion. 
Under naturlige forhold ville natur-
typerne tilpasse sig kystdynamik-
ken, men da der ikke er plads til, at 
arterne kan sprede sig ind i landet 
på grund af arealanvendelse til bl.a.  
bebyggelse og landbrug, fungerer 
kystbeskyttelsen i praksis også som 
en sikring af naturen langs kysten. 

NATUR PÅ LAND

Hugormen er almindelig i Danmark, men 
arten regnes for at være i tilbagegang.

Klitlandskab på Sdr. Holmsland Tange med hvid klit ud mod havet, 
og herefter grøn klit, hvor vegetationen er i læ og tæt, og til sidst grå 
klit og klithede på det mere flade areal længst væk fra kysten

Konsekvensen for beskyttet natur 
vurderes at være moderat.

Skibe og maskiner medfører udled-
ning af udstødningsgasser, i form af 
bl.a. kvælstofoxider, som kan afsæt-
tes i omgivelserne, som kvælstof. 
Kvælstof kan påvirke naturen langs 
strækningen, i form af kvælstoffor-
urening. Dog vil forureningen ikke 
være så stor, at tålegrænsen for 
naturtyperne overskrides, hvormed 
påvirkningen af naturtypernes til-
stand er moderat.

Klitterne og de bagvedliggende 
arealer er levested for flere arter, 
herunder bilag IV-arterne markfir-
ben og strandtudse. Hertil findes 
flere fredede arter såsom hugorm, 
stålorm og skovfirben.

Krybdyrene lever i klitterne, hvor 
de solbader på bar jord, og graver 
sig ned i sandet. Sandsynligheden 
for, at arterne bliver skadet, er dog 
meget lille, da de ofte vil kunne 

flygte i tide, hvis de opholder sig på 
de eksisterende veje og spor, hvor 
der færdes maskiner. En eventuel 
påvirkning vil være ubetydelig og vil 
ikke forringe bestandene.

I strandkanten langs kysten raster 
og fouragerer forskellige vadefugle, 
eksempelvis sandløber, alm. ryle og 
stor præstekrave. Ynglende fugle-
arter på den åbne strand udgøres 
især af stor præstekrave, strandska-
de og dværgterne. Stor præstekrave 
og strandskade er er almindelige 
og vidt udbredte langs de danske 
kyster, mens dværgternen er mere 
sjælden. I klitterne yngler ofte 
sanglærke og engpiber, og mindre 
hyppigt sortstrubet bynkefugl. 

Ved strandfodring vil stranden blive 
forstyrret og påvirket af det tilførte 
sand, der midlertidigt kan forringe 
fuglenes fødesøgning. Omvendt kan 
det indpumpede sand indeholde 
smådyr og dermed kortvarigt udgø-
re en fødekilde for strandfuglene. 

Færdsel med maskiner på den åbne 
strand og arbejde i klitterne kan 
potentielt ødelægge de ynglende 
fugles reder og unger i yngletiden, 
hvorfor strandfodring og andet 
arbejde omkring eventuelle redeste-
der bliver stoppet, når der konsta-
teres ynglende fugle. Konsekvensen 
for fuglene vurderes derfor at være 
begrænset.

For Natura 2000-området N65 
Nissum Fjord kan det ikke afvises, 
at der vil være en væsentlig påvirk-
ning af dværgterne som følge af 
forstyrrelse fra færdsel på stranden 
i forbindelse med strandfodring. 
Der er derfor udarbejdet en Natura 
2000-konsekvensvurdering, hvor 
forholdet er undersøgt nærmere. 

For at undgå en væsentlig påvirk-
ning af dværgterne er der på bag-
grund af konsekvensvurderingen 
opstillet afværgetiltag, der sikrer, at 

der ikke sker forstyrrelser inden for 
300 meter fra dværgternens reder i 
fuglenes ynglesæson. 
 
For de øvrige otte Natura 
2000-områder, der findes langs 
strækningen, viser væsentlig-
hedsvurderinger, at den planlagte 
kystbeskyttelse ikke vil medføre en 
væsentlig påvirkning af udpegede 
habitatnaturtyper, habitatarter eller 
fuglearter på udpegningsgrundlaget 
for områderne på land. 

Kysten med strand og klit rum-
mer samlet set en unik natur lige 
fra mikrofauna i sandet til flora og 
makrofauna, der har tilpasset sig de 
særlige stressbetonede miljøforhold 
langs kysten og skaber de karakteri-
stiske habitater og naturtyper.

Kystnaturen er per definition til-
passet en høj grad af forstyrrelse, 
og de fleste arter, der lever langs 

kysten, har en effektiv spredning 
og formeringsevne. Det gør dem i 
stand til hurtigt at kunne etablere 
sig på nyopståede levesteder, og 
dermed opretholde deres bestande 
på trods af den konstante omform-
ning af kysten. Undersøgelser af 
sandfodring har vist, at de fleste 
organismegrupper, bl.a. smådyr  i 
sandet, genetablerer sig inden for 
12-18 måneder. Sammenfattende 
vurderes det derfor, at kystbeskyt-
telsen har en begrænset konsekvens 
for kystens biodiversitet.

Markfirben findes over hele landet, 
og træffes ofte ved kysterne.
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De kulturhistoriske interesser 
omfatter fortidsminder på land og 
på havbunden, fredede bygninger 
og kommunernes kulturhistoriske 
udpegninger.

Langs strækningen Lodbjerg - Ny-
mindegab indes ét fredet fortids-
minde, rundhøjen Hesthøj, og en 
lang række ikke-fredede fortidsmin-
der. De registrerede, ikke-fredede 
fortidsminder på strækningen be-
står især af enkeltfund, som er fjer-
net fra findestedet, og som derfor 
ikke kan påvirkes af den planlagte 
kystbeksyttelse. De registrerede 
jordfaste fortidsminder i form af 
bosættelser og kulturlag, der ikke 
er synlige i landskabet, kan blive 
påvirket af tryk, hvis maskiner pas-
serer over fortidsminderne. Strand-
fodringen kan desuden ændre 
synligheden af bunkere og øvrige 
synlige fortidsminder, når stranden 
forhøjes ved tildækning med sand. 
Vind og bølger vil dog løbende 
fjerne sandet, så fortidsminderne 
igen bliver synlige, indtil den næste 
strandfodring gennemføres. 

Konsekvensen af strandfodringen  
vurderes at være begrænset, da 
strandfodringen ikke har betydning 
for fortidsmindernes funktion som 
kulturhistorisk element på stranden, 
selvom de periodevist bliver mindre 
synlige. Til gengæld vil kystbeksyt-
telsen medføre, at fortidsminder 
ikke ender på stranden eller i havet, 
som følge af erosion.

Ved den planlagte kystbeskyttelse 
tilføres havbunden store mængder 
sand, hvor sandet placeres på den 
kystnære havbund ved klapning, 
flyderørledning eller rainbowing. 
Metoderne kan i forskellig grad 
forstyrre havbunden og potentielt 
medføre skade på både registrere-
de og endnu ukendte fortidsminder 

KULTURARV OG 
HISTORISKE INTERESSER 

Bovbjerg-området med klinten ud mod 
Vesterhavet samt Bovbjerg Fyr og den 
fredede Hesthøj til venstre i billedet.

Materielle goder, der påvirkes af den 
planlagte kystbeskyttelse, omfatter 
private ejendomme, landbrugsarea-
ler, erhvervsejendomme, infrastruk-
tur og tekniske anlæg.

Kystbeskyttelsen vil generelt be-
skytte de private ejendomme og er-
hvervsejendommene mod  erosion. 
Det betyder bl.a., at 17 boliger og 
sommerhuse beskyttes mod at ende 
i havet inden for perioden 2020-24. 
Samtidig hindres det, at havet ryk-
ker nærmere de øvrige ejendomme, 
da den nuværende kystlinje og kli-
trække forventes at blive opretholdt. 

Kystbeskyttelsen beskytter derud-
over ejendomme langs  strækningen 
mod at blive oversvømmet i tilfælde 
af en storm, der er så kraftig, at den 
i gennemsnit kun forekommer én 
gang hvert hundrede år. Det gælder 
bl.a. 17 industribygninger på Thor-
sminde Havn. 

Kystdirektoratet har i 2016 vurde-
ret, at der i løbet er fem år, i alt vil 
være bedre sikkerhed for 9.779 
ejendomme, hvis der foretages den 
planlagte kystbeskyttelse.De berørte 
ejendomme vil have en samlet 
ejendomsværdi på 10,9 mia. kr. 
Konsekvensen for private ejendom-
me vurderes at være væsentlig og 
positiv samt moderat og positiv for 
erhvervsejendomme.

Kystbeskyttelsen vil samtidig  be-
skytte landbrugsarealer nær kysten 
mod erosion og oversvømmelse, 
ligesom landbrugsarealerne beskyt-
tes mod sandflugt, da klitrækkens 
beplantning opretholdes eller styr-
kes. Kystbeskyttelsen sikrer der-
med, at landbrugsarealerne fortsat 
kan udnyttes som i dag, hvormed 
konsekvensen vurderes moderat og 
positiv.

Langs strækningen findes en lang 
række vejstrækninger i og nær klit-

terne. Vejene beskyttes mod erosion 
og oversvømmelse som følge af 
kystbeskyttelsen, hvormed frem-
kommeligheden til og fra områderne 
langs strækningen opretholdes. 

Samtidig vil kystbeskyttelsen 
beskytte vindmøllerne ved Hvide 
Sande Havn mod at blive påvirket af 
erosion. Endelig beskyttes havnen 
ved Thorsminde Havn samt ren-
seanlægget ved Harboøre Tange 
(Høfde 42) mod oversvømmelse. 
Da der er tale om mindre befærde-
de veje og få tekniske anlæg, som 
beskyttes inden for perioden 2020-
24, vurderes konsekvensen at være 
begrænset, men positiv. 

Kystbeskyttelsen skaber generalt 
mere trygge forhold for befolknin-
gen på strækningen, så lysten til 
bosætte sig og investere i området 
bevares og fremmes i de kommende 
år.

MATERIELLE GODER

Billede af lavtliggende bagland ved Agger Tange

på bunden. På havbunden findes 
en lang række fortidsminder, hvoraf 
27 er mere end 100 år gamle. De 
27 fortidsminder er beskyttet af 
museumsloven,  mens de øvrige 
fortidsminder ikke er underlagt 
beskyttelse. 

Det vurderes, at fortidminderne 
ikke vil blive skadet ved klapning 
eller rainbowing, men at de kun 
tildækkes med sand. Ved brug af 
en bundliggende rørledning sæn-
kes røret langsomt, ligesom røret 
ligger stille på havbunden, hvormed 
bundliggende rørledninger  vurde-
res ikke at beskadige fortidsmin-
der på havbunden. Derimod kan 
brug af bundankre medføre skade 
på såvel registrerede som endnu 
ukendte fortidsminder på havbun-
den. Konsekvensen for beskyttede 
fortidsminder, hvis de bliver ramt 
af bundankre, kan være væsentlig. 
Der er derfor fastlagt afværgetiltag, 
som skal sikre fortidsminder over 
100 år mod at blive beskadiget ved 
at indføre en sikkerhedsafstand på 
500 meter omkring beskyttede 
fortidsminder. Ved anvendelse af 
afværgetiltaget, påvirkes beskytte-
de fortidsminder ikke, men øvrige 
fortidsminder, som har en lavere kul-
turhistorisk værdi kan blive beskadi-
get, hvormed konsevensen vurderes 
at være moderat.

I forbindelse med strandfodringen 
kan strandbredden midlertidigt 
opnå en bredde på op til 100 meter 
målt fra foden af klinten. Både regi-
strerede og endnu ukendte fortids-
minder på havbunden inden for de 
100 meter fra klintfoden tildækkes 
dermed af sand. Konsekvensen ved 
tildækningen af fortidsminderne 
vurderes at være begrænset, da 
kraften fra sandet kun vil tildække 
fortidsminderne, men ikke vil øde-
lægge dem.

Inden for strækningen findes to 
fredede bygninger og én bevarings-
værdig bygning, som ikke påvirkes 
som følge af kystbeskyttelsen. Des-
uden findes et fredet sømærke ved 
Vedersø Klit. Sømærket forventes at 
blive flyttet ind i landet, når kysten 
naturligt rykker tilbage, da der ikke 
sker kystbeskyttelse ud for sømær-
ket. 

Langs strækningen findes flere 
kommuneplanudpegede kulturmiljø-
er og kulturhistoriske bevaringsvær-
dier. De kulturhistoriske elementer 
skal beskyttes mod anlægsarbejde 
samt nye anlæg og bebyggelse, der 
forringer deres værdi. Den planlag-
te kystbeskyttelse vil medføre en 
midlertidig og lokal forstyrrelse af 
udpegningerne, men sikrer de kul-
turhistoriske elementer kan fasthol-
des i deres nuværende form, og at 
deres historie bevares. 
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Den planlagte kystbeskyttelse kan 
medføre konsekvenser for turisme 
og rekreation, hvis kystens  attrakti-
onsværdi påvirkes.

Kystbeskyttelsen vil opretholde det 
kendte billede af Vestkysten med 
mere eller mindre brede strande for-
an klitterne. Samtidig vil velholdte 
strande og klitter give de besøgene 
et indtryk af trygge rammer, som 
vil sikre strandene som et udsøgt 
besøgsmål. På strækninger, hvor 
høfder, bølgebrydere og skrånings-
beskyttelse er en del af det kendte 
strandbillede, bidrager kystbeskyt-
telsen til, at anlæggene fremstår 
velbevarede og tilgængelige. 

En stor del af befolkningen gør 
i vidt omfang brug af kysten og 
stranden til aktiviteter som vandre-
ture, løb, surfing, kulturelle events 
mv. Via kystbeskyttelsen vil lokalbe-
folkningen og turister fortsat kunne 
deltage i arrangementer, som fore-
går helt nede på stranden, og som 
begunstiges af en bred strand. det 
gælder f.eks. motionsarrangementer 
som Agger Athlon og LadyWalk.

Skibe og entreprenørmaskiner med-
fører i omkring to uger per kilome-
ter strand der strandfodres og op til 
ti uger ved afgravning af fygesand 
støj og forurening af luften, som 
kan virke generende for turister og 
andre besøgende. Påvirkningen be-
grænses dog af, at kystbeskyttelse i 
højsæsonen så vidt muligt undgås i 
de mest intensivt besøgte områder. 

På den anden side kan sandfodrin-
gen også tiltrække turister, som er 
nysgerrige efter at opleve, hvor-
dan indsatsen finder sted. Ifølge 
de berørte kommuner har der ikke 
tidligere været rettet henvendelse 
fra turister, som har oplevet gener 
af øget støj eller luftforurening ved 
sandfodring. Konsekvensen som 
følge af forstyrrelser vurderes derfor 
at være moderat.

I forbindelse med strandfodring vil 
enkelte dele af stranden i perioder 
være delvist blokeret, mens fodrin-
gen står på. Arbejdet vil være mid-
lertidig, så påvirkningen vurderes at 
være begrænset, da det er muligt 
for strandgæsterne og brugerne at 

undgå aktiviteterne i forbindelse 
med kystbeskyttelsen ved at benyt-
te andre dele af stranden.

Kystnær fodring kan i en periode 
medføre ændrede dybdeforhold, 
som i nogle tilfælde kan skabe 
midlertidigt forringede forhold 
for surfere på enkelte lokaliteter. 
Revlerne og bølgeforholdene langs 
Vestkysten er dog generelt dynami-
ske, og derfor ændres surf-forhold 
og badeforhold også naturligt på 
strækningen, hvorfor konsekvensen 
vurderes at være begrænset.

Samlet set vil den planlagte kyst-
beskyttelse i høj grad bidrage til at 
bevare og styrke de gunstige for-
hold langs kysten og på strandene, 
og dermed understøtte den positive 
udvikling i turismen på Vestkysten. 
Selv om der forekommer midlerti-
dige negative påvirkninger, anses 
det som værende af underordnet 
betydning i forhold til bevarelsen 
af det attraktive kystlandskab. 
Kystbeskyttelsen vil derfor have en 
væsentlig og positiv betydning for 
turisme og rekreation.

TURISME OG 
REKREATION

Stranden langs vestkysten er bred og har 
stor rekreativ værdi, ligesom mange turister 
tager til Danmark for at opleve den.

Kystbeskyttelsen vil kunne medføre 
miljøafledte påvirkninger af men-
neskers sundhed, badesikkerhed, 
tryghed og beskæftigelse.

Menneskers sundhed kan potentielt 
blive påvirket, da der vil forekomme 
gener i form af støj fra skibe og en-
treprenørmaskiner, der arbejder hele 
døgnet i en periode på omkring to 
uger pr. kilometer. 

Der er ialt 7.931 støjfølsomme byg-
ninger, som kan blive berørt af støj 
på mellem 40-70 dB(A). Desuden 
er der to støjfølsomme bygninger, 
som kan blive berørt afstøj på over 
70 dB(A). 

De sundhedsmæssige konsekvenser 
af støjen ved de støjfølsomme byg-
ninger vurderes at være væsentlig, 
da støjen midertidigt kan påvirke 
folks søvn og mulighed for rekrea-
tion. For at reducere påvirkningen 
fra støj indarbejdes et afværgetiltag, 
som betyder, at arbejde i forbindel-
se med strandfodring skal varsles 
på forhånd. Konsekvensen vurderes 
efter afværgetiltaget af være mode-
rat, da beboere og sommerhusejere 
får mulighed for at tilrettelægge de-
res hverdag og ophold og indstille 
sig på støgpåvirkningen. 
 
Kystbeskyttelsen vil desuden med-
føre, at der midlertidigt forekommer 
en forøget luftforurening tæt på 
selve aktiviteterne. Påvirkningen 
af luftkvaliteten for befolkningen 
vurderes dog at være begrænset og 
ikke medføre vedvarende påvikning 
af sundheden.

BEFOLKNING OG 
MENNESKERS SUNDHED

Aktiviteterne i forbindelse med sandfodring 
langs kysten medfører luftforurening 
og støj, men medvirker til gengæld til 
at mindske risikoen for gennembrud 
af klitterne og oversvømmelse.

Kystnær fodring medfører midler-
tidige ændrede dybder, bølger og 
strømforhold langs kysten, som 
potentielt kan påvirke bade- og 
sikkerhedsforhold. De ændrede ba-
deforhold udlignes dog relativt hur-
tigt og tilnærmes naturlige forhold. 
Desuden er det også naturligt med 
ændrede forhold langs strækningen 
som følge af de dynamiske forhold 
på kysten. Konsekvensen for bade-
sikkerhed er derfor begrænset.

Den planlagte kystbeskyttelse kan 
påvirke tryghedsfølelsen positivt 
ved de borgere, der bor langs 
strækningen, da kystbeskyttelsen 
mindsker risikoen for tab af ejen-
domme og oversvømmelse som 
følge af erosion og klitgennembrud. 
Desuden kan bevaring af kystforhol-
dene betyde, at turismeerhvervet 
påvirkes positivt, hvilket i høj grad 

kan bidrage til tryghed hos den del 
af befolkningen, der er beskæftiget 
inden for turismeerhvervet. Øget 
tryghed kan føre til mindre stress, 
og dermed en bedre sundhed gene-
relt set.

Kystbeskyttelsen har såvel direkte 
som indirekte betydning for be-
skæftigelsen i lokalområdet, da der 
er et betydeligt antal arbejdsplad-
ser forbundet med dens gennemfø-
relse. Kystbeskyttelsen kan desuden 
være medvirkende til at øge lysten 
til investering i lokalområdet gen-
nem fastholdelse af ejendomsvær-
dier og de gode beskæftigelses-
vilkår. Den øgede investeringslyst 
har en positiv effekt på lysten til at 
bygge f.eks. et nyt sommerhus eller 
købe bolig og bosætte sig langs 
kysten, hvilket anses for positivt for 
befolkningen.
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HVORDAN REDUCERES 
OG UNDGÅS NEGATIVE 
PÅVIRKNINGER FRA 
KYSTBESKYTTELSEN ?

Den planlagte kystbeskyttelse på-
virker både mennesker og miljø. For 
at reducere påvirkningerne og undgå 
væsentlig indvirkning på miljøet skal 
der iværksættes afværgetiltag, der har 
til formål at mindske virkningerne af 
projektet. Der gennemføres følgende 
afværgetiltag:

REDUKTION AF GENER 
PÅ LAND

Natur på land
Der må ikke foregå færdsel med 
maskiner på stranden inden for en 
afstand af 300 meter fra reder af 
dværgterne i yngletiden (1. maj – 31. 
juli). Afstanden på 300 meter skal 
sikre, at reder og ynglende fugle 
ikke forstyrres. Hvis der skal udføres 
kystbeskyttelse på kysten i yngletiden, 
skal det derfor undersøges af en kom-
petent fagperson, der er godkendt af 
myndighederne, om der er ynglende 
dværgterne på stranden. 

Tidspunktet for undersøgelsen kan 
tidligst være den 1. juli. Hvis der regi-
streres dværgterne ved undersøgel-
sen, gælder de beskrevne begræns-
ninger for færdsel.

Menneskers sundhed
På strækninger, hvor der skal udføres 
strandfodring, skal Kystdirektoratet, 
Kystbeskyttelse – Drift og Anlæg , 
varsle arbejdet på forhånd til lokalbe-
folkningen via lokalaviserne. Arbejdet 
anmeldes derudover også til den 
pågældende kommune.

REDUKTION AF GENER 
PÅ HAVET

Kulturarv og historiske interesser
I forbindelse med brug af bundankre 
til at fastholde flyderørledninger ved 
strandfodring, skal der opretholdes 
en sikkerhedsafstand på 500 meter 
til de fortidsminder på havbunden, 
der er beskyttet af museumslovens § 
29g, stk. 2. Zonen kan mindskes, hvis 
en marinarkæologisk forundersøgelse 
viser, at der ikke findes beskyttede 
fortidsminder i det område, hvor rør-
ledningen skal udlægges.

Fisk og vand 
For Laks og stavsild, der kan få for-
styrret deres vandring ved den plan-
lagte sandfodring, vil der blive igang-
sat en proces om fravigelse i henhold 
til Habitatdirektivets artikel 6.4, der 
giver mulighed for at fravige direkti-

vets beskyttende bestemmelser, når 
der er tale om bydende nødvendige 
hensyn til samfundsøkonomiske inte-
resser, hvilket umiddelbart vurderes at 
være tilfældet i relation til muligheden 
for at gennemføre sandfodringen. Der 
vil i den fobindelse blive fastlagt krav 
til kompenserende foranstaltninger, 
der skal sikre bestandene af laks og 
stavsild mod skadelig påvirkning. Det 
kan f.eks. være genopretning af leve-
steder eller udsætninger af lakseyngel.

For forårsgydende sild, der er almin-
deligt forekommende på Vestkysten, 
er der ikke fastlagt afværgetiltag, som 
skal modvirke en eventuel negativ 
påvirkning af deres gydevandring ind 
i fjordene. Men det må forventes, at 
de tiltag,  der fastlægges i forbindelse 
med fravigelsesprocessen i forhold 
til habitatdirektivet, også vil komme 
sildene til gode og reducere påvirknin-
gen i betydelig grad.

Natura 2000-områder
For Natura 2000-områderne N28, 
N65, N68 og N69, hvor der ikke kan 
afvises af være en væsentlig påvirk-
ning af habitatarterne laks og stavsild, 
vil der blive fastlagt kompenseren-
de foranstaltninger, som beskrevet 
ovenfor.

Hvis flere projekter foregår i samme 
område på samme tid, er det rele-
vant at vurdere deres samlede effekt 
på miljøet, hvilket også kaldes den 
kumulative effekt. Det er vigtigt at 
forholde sig til den kumulative effekt, 
da den samlede effekt af flere projek-
ters og planers påvirkninger kan være 
væsentlige, selvom påvirkningen fra 
det enkelte projekt isoleret set ikke er 
det. Eksempler på kumulative effekter 
kunne være landskabspåvirkninger, 
støj, tab af levesteder for dyr og plan-
ter mv., som skyldes påvirkninger fra 
flere projekter samtidig.

For at kunne vurdere, om der er ku-
mulative virkninger, som kan forstærke 
miljøkonsekvenserne fra den planlagte 
kystbeskyttelse, ses på andre planer 
og projekter i området. 

Ved Lodbjerg - Nymindegab er der 
fundet følgende planer og projekter, 
som vurderes at kunne medføre ku-
mulative effekter:

• Vedligeholdelse af hård 
kystbeskyttelse

• Søndervig Feriecenter
• Oprensning ved havne
• Baltic Pipeline
• Udledninger fra øvrig skibstrafik
• De nationale CO2 udledninger
• Horns Rev 3 Havvindmøllepark
• Thor Vindmøllepark
• Planer og projekter inden for 

turisme og rekreation

Vedligeholdelsen af den eksisterende 
hårde kystbeskyttelse kan medføre 
yderligere fysisk og visuel forstyrrel-
se på stranden og ved midlertidige 
arbejdspladser. Aktiviteterne falder 
ikke nødvendigvis sammen med, at 
der gennemføres kystbeskyttelse, og 
kan derfor medføre, at strækningen 
udsættes for forstyrrelse flere gange. 
Hvis aktiviteterne sker samtidigt, vil 
forstyrrelsen være mere intensiv. Det 
vurderes dog, at vedligeholdelsen ikke 
vil medføre en væsentlig merpåvirk-
ning i forhold til den landskabelige 
påvirkning eller for dyr og planter. 

Projektet "Søndervig Feriecenter" 
omfatter et kystnært badeland og 
knap 500 sommerhuse ved Sønder-
vig. Feriecenteret vil ligge inden for 
klitrækken på landbrugsjord og uden 
for beskyttede naturområder. Der 
er derfor umiddelbart ikke en visuel 
sammenhæng mellem centret og 
stranden, hvor kystbeskyttelsen vil fin-
de sted. Den største påvirkning fra fe-
riecenteret vurderes at være øget slid 
på klitnaturtyper og øget forstyrrelse 
af træk- og ynglefugle på stranden, 
som kan medføre en mindre kumulativ 
effekt i relation til kystbeskyttelsen. 

Der gennemføres løbende opresning 
af Thyborøn Kanal og havneindsej-
lingerne til Thyborøn Havn, Thor-
sminde Havn og Hvide Sande Havn, 
som midlertidigt kan give anledning 
til en øget mængde sandpartikler i 
vandet, som overlapper med områ-
der hvor kystbeskyttelsen også øger 
mængden af sandpartikler. Bidraget 
fra oprensningerne er dog inddraget i 
beregningerne for kystbeskyttelsen, så 
vurderingerne gælder for en worst-ca-
se situation.

Der foreligger planer om etablering af 
en ny gasrørledning (Baltic Pipe), der 
vil forbinde Danmark og Polen med 
de norske gasfelter. Gasrørledningen 
løber fra den eksisterende gasledning i 
Nordsøen, over Jylland, Lillebælt, Fyn, 
Sjælland og ud i Østersøen til Polen. 
Da den nye gasledning forventes at 
blive taget i brug i 2022, vil anlægs-
perioden være sammenfaldende med 
sandfodringen. Gasledningen føres 
i land ved Blåbjerg ca. ti km syd for 
Sdr. Holmslands Tange, som er den 
sydligste strækning, hvor der sandfod-
res. Anlæg af gasledningen kan give 
anledning til øget mængde sandpar-
tikler i vandet op til 500 meter fra 
rørledningens placering. Som følge 
af afstanden vil et overlap i forhold 
til kystbeskyttelsens påvirkning være 
meget begrænset.

Der forventes at forekomme en min-
dre kumulativ effekt i forhold til luft 

og klima fra kystbeskyttelsen og den 
øvrige skibstrafik, men den vurderes 
ikke at være væsentlig. Den samle-
de klimaeffekt fra skibstrafikken og 
kystbeskyttelsen vil dog som andre 
aktiviteter bidrage til den samlede 
nationale klimapåvirkning, der har 
alvorlige følger for klimaet.  

Horns Rev 3 Havvindmøllepark i Nord-
søen ligger 25-40 km til Vestkysten. 
Horns Rev 3 består af 49 vindmøller. 
Opsætningen og nettilslutningen af 
Horns Rev 3 forventes at være færdig 
i løbet af 2019 og oppe at køre for fuld 
kraft i 2020. Anlægsfasen er dermed 
afsluttet inden kystbeskyttelsen påbe-
gyndes.

Thor Vindmøllepark skal etableres 
ca. 20 km vest for Thorsminde, hvor 
der ilandføres to søkabler på stran-
den ved Tuskær knap 3 km nord for 
Nissum Fjord.  Energinet forventer, 
at anlægsarbejdet starter i 2023, 
og at havmølleparken er etableret i 
2027. Landkablerne udlægges under 
selve strandklitten på en ca. 200 m 
lang strækning fra stranden og ind i 
landet ved hjælp af en styret under-
boring, hvorved det undgås af grave 
i det beskyttede klitlandskab. Ved 
nedgravning af søkablet og arbejdet 
på stranden kan der potentielt opstå 
kumulative effekter i form af en øget 
mængde sandpartikler i vandet og 
forstyrrelser, på stranden, hvis arbej-
det er sammenfaldende med sand-
fodring på strækningen. Arbejdet med 
nedgravning af elkablerne på stranden 
og i havet er dog endnu ikke fastlagt 
eller undersøgt nærmere, så det er 
ikke muligt på nuværende tidspunkt 
at vurdere de eventuelle kumulative 
effekter mere præcist. 

Der findes en lang række planer og 
projekter på turismeområdet, her-
under Søndervig Feriecenter, der 
sammen med kystbeskyttelsen vil be-
tyde en yderligere forstækning af de 
positive effekter fra kystbeskyttelsen 
på eksempelvis turismeudviklingen og 
rekreative muligheder ved kysten.

KUMULATIVE EFFEKTER
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