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1.  Om afgrænsningsnotatet 

Dette afgrænsningsnotat fastlægger i henhold til § 23, stk. 1 i miljøvurderingsloven (LBK. nr. 1225 af 
25/10 2018 ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM)”), hvor omfattende og detaljerede oplysninger miljøkonsekvensrapporten for 
kystbeskyttelse af aftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab skal indeholde, for at myndighederne 
(Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltningen og Miljøstyrelsen) samlet kan vurdere anlæggets 
miljømæssige konsekvenser og træffe afgørelse på et oplyst grundlag.  

 

2. Lovkrav til indholdet af miljøkonsekvensrapporten 

Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes således, at den dækker kravene efter 
miljøvurderingslovens § 20, stk. 1-6 og bilag 7.  

Derudover er afgrænsningsnotatet udarbejdet på baggrund af sagens oplysninger, bemærkninger fra 
offentligheden og andre myndigheder i idefasen samt miljømyndighedernes erfaringer og viden om 
potentielle miljøpåvirkninger fra lignende projekter. 

Der kan også i løbet af arbejdet med miljøkonsekvensrapporten opstå emner eller problemstillinger, 
der bør belyses som en del af det endelige beslutningsgrundlag. Hvis dette behov skulle opstå, vil 
myndighederne gå i dialog med bygherre (Kystdirektoratet, Drift og Anlæg) om processen herunder 
indhold og omfang af miljøkonsekvensrapporten.  

 

3. Miljøkonsekvensrapportens form og struktur 

Miljømyndighedernes krav og forventninger til miljøkonsekvensrapporten fremgår af tabel 2.  

Miljøkonsekvensrapporten behøver ikke følge samme struktur som emne-tabellen (tabel 2) i dette 
notat, men det er afgørende for processen, at krav stillet i nærværende afgrænsningsnotat er dækket 
i rapporten. 

Miljømyndighederne ønsker, at miljøkonsekvensrapporten klart formidler projekt og resultater af 
miljøundersøgelserne på en læsevenlig måde, og at der derfor lægges vægt på det ”Ikke-tekniske 
resumé”, som skal kunne læses af personer uden faglig viden om miljøpåvirkninger. I resten af 
miljøkonsekvensrapporten lægger myndighederne vægt på, at der ikke gås på kompromis med det 
faglige indhold og kvalitet for at øge læsevenligheden. 

Eventuelle teknisk tunge afsnit, der er relevante og understøtter miljøkonsekvensrapporten, her 
tænkes f.eks. på beregninger eller modelleringer, kan vedlægges som bilag i form af 
baggrundsrapporter, mens beskrivelser, vurderinger og konklusioner fra sådanne bilag skal indgå i 
selve miljøkonsekvensrapporten.  

Miljøkonsekvensrapporten dækker en kyststrækning på 112 km fra Lodbjerg i nord til Nymindegab i 
syd, hvor der gennemføres aktiviteter (sandfodring) i kampagner på udvalgte delstrækninger 
afhængigt af, i hvilket omfang storme m.v. har medført erosion af kysten og klitterne. Kampagnerne 
omfatter derfor ikke sandfodring af den samlede strækning. Af praktiske hensyn og for at begrænse 
omfanget af worst case-scenariet, er vurderingerne gennemført på 8 delstrækninger, og 
vurderingerne af påvirkningerne på disse delstrækninger er derefter samlet i en samlet vurdering af 
miljøpåvirkningerne af projektet på hele strækningen. Miljøkonsekvensvurderingen omfatter en 
indledende læsevejledning for den samlede rapport for at tydeliggøre denne struktur af dokumentet.  
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4. Krav om miljøvurdering  

Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning og Miljøstyrelsen er myndigheder for miljøvurderingsprocessen, 
jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 11 og miljøvurderingslovens § 17, stk. 3, jf. § 27 i 
delegationsbekendtgørelsen2 , idet Kystdirektoratet, Drift og Anlæg er bygherre for projektet. 

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10k og bygherre har anmodet om, at der 
foretages en miljøvurdering af projektet, jf. § 18, stk. 2.  

Kravet om miljøvurdering indebærer, at projektet først kan realiseres, når Miljømyndighederne har 
gennemgået miljøkonsekvensrapporten i henhold til miljøvurderingsloves § 24, stk. 1, og 
offentligheden og berørte myndigheder har haft mulighed for at fremkomme med kommentarer hertil 
jf. miljøvurderingslovens § 24, stk. 2, samt at miljømyndighederne har udstedt tilladelser til projektet 
jf. miljøvurderingslovens § 25, stk. 1og kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 5, jf. miljøvurderingslovens § 
15, stk. 4. 

 

5. Det anmeldte anlægsprojekt 

Kystbeskyttelsen på aftalestrækningen Lodbjerg - Nymindegab gennemføres på baggrund af 
fællesaftaler, som er en aftale mellem Staten og de enkelte kommuner på strækningen. 
 

Opfyldelse af målsætningen for kystbeskyttelsen sker i dag ved anvendelse af sandfodring i 

kombination med eksisterende hård kystbeskyttelse. Projektet omfatter derfor ikke etablering af 

yderligere hård kystbeskyttelse. De eksisterende anlæg vedligeholdes dog i nødvendigt omfang som 

en del af den daglige drift, dvs. nul-alternativet og eksisterende forhold, men ikke som en del af 

projektet.  

 

Derudover omfatter projektet plantning af hjelme og flytning af sand, som kan være til gene for 

bygninger og infrastruktur bag klitten.  

 

 
Projektets placering 
 

Projektet omfatter en 112 km lang strækning fra Lodbjerg til Nymindegab, der på næsten hele 

strækningen er en tilbagerykningskyst. Hvis kysten ikke beskyttes, vil der derfor i forbindelse med 

storme med tiden ske gennembrud af klitterne, hvilket kan medføre, at områder bag klitterne kan 

blive oversvømmet. Strækningen, hvor projektet gennemføres, er vist på figur 1.  

 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 1470 af 12.december 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, 

programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
2 Bekendtgørelse nr. 949 af 30. juni 2017 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen herunder 

Kystdirektoratet. 
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Figur 1. Oversigtskort over kyststrækningen fra Lodbjerg til Nymindegab 

 

Målsætning for kystbeskyttelsen 

 

Målsætningen for kystbeskyttelsen i aftaleperioden 2020-24 er at kompensere for den naturlige 

kysttilbagerykning. Målsætningen gælder aftaleperioden som helhed, da kraftige storme midlertidigt 

kan fjerne store dele af stranden eller klitterne. Tilsvarende kan kysten udvikle sig positivt i perioder 

med få storme og dermed lille erosion. 

Målsætningen fremgår af Figur 2, hvor den mørkeblå linje viser den målsætning, der er fastsat for 
den planlagte kystbeskyttelse på forskellige strækninger af kysten. Det fremgår også, at der på 
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enkelte strækninger ikke er angivet en målsætning for kysten (markeret med lyseblå linje). 
Strækninger uden målsætning er kendetegnet ved, at der sker en meget lille naturlig tilbage- eller 
fremrykning af kysten.  
 

 

 
Figur 2. Målsætningen for maksimal kysttilbagerykning i perioden 2020-2024. Den naturlige tilbagerykning under eksisterende 

forhold er vist med grå skravering.  

 
 
Metoder og aktiviteter 

Den primære aktivitet i forbindelse med kystbeskyttelsen vil være tilførsel af sand enten i form af 

strandfodring eller kystnær fodring. Tilførsel af sand vil primært ske søværts med specialskibe, der 

indvinder sandet i områder udlagt til råstofindvinding eller i forbindelse med oprensning af f.eks. 

havneindsejlinger, sejlrender eller lignende, hvorfra det sejles til sandfodringsområdet. 
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Sandfodring kan gennemføres som kystnær fodring, hvor et specialskib tilfører sandet så tæt på 

kysten, som det kan sejle. Ved kystnær sandfodring pumpes sandet i en kraftig stråle ud over skibets 

stævn, eller det kan dumpes fra et skib, som splitter i bunden.  

 

Den kystnære sandfodring opbygger kystprofilet eller revlerne, så bølgeenergien og erosionen ved 

kystlinjen reduceres. Strandnær sandfodring styrker dermed kystprofilet, som bliver mindre stejlt og 

bredere, hvad der beskytter såvel stranden som klit- eller skræntfoden. Når sandet er sunket til 

bunds, er der ikke umiddelbart spor efter sandfodringen. 

 

Alternativt til kystnær fodring kan gennemføres strandfodring, hvor sandet tilføres på selve stranden 

nær klitten. Sandfodringer sker her ved, at sand eller ral tilføres fra landsiden eller fra havsiden. I det 

sidste tilfælde pumpes sand eller ral fra skibet gennem rørledninger til stranden. På stranden kan 

rørledningen forlænges med op til 1 km fra det sted, hvor den føres i land. 

 

Strandfodring kan med fordel anvendes på udsatte kyster, hvor kysttilbagerykningen er væsentlig 

eller klitrækken ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Strandfodring forstærker strandprofilet og reducerer 

risikoen for erosion af klitten og skrænten. Strandfodring kan også med fordel anvendes, hvor der 

allerede eksisterer hård kystbeskytte i form af f.eks. høfder, bølgebryder og skråningsbeskyttelse af 

skrænter og klitter. Strandfodringer beskytter og stabiliserer her de faste anlæg ved at mindske 

erosionen af den eksisterende kyst. 

 

6. Forholdet til anden lovgivning og planlægning 

Forholdet til anden lovgivning og planlægning vil indgå i miljøkonsekvensrapporten. 

Kystdirektoratet, Drift og Anlæg har oplyst, at projektet gennemføres på baggrund af fællesaftaler 
med de involverede kommuner. Fællesaftalerne anses for et program, og falder derfor ind under 
”bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”. 
En miljøvurdering af programmet gennemføres af bygherre, før der kan gives en tilladelse til 
projektet efter miljøvurderingsloven. 

I forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten vil det blive vurderet, om 
projektområdet er omfattet af særligt arealmæssige bindinger og udpegninger herunder f.eks.: 

 Bygge- og beskyttelseslinjer  

 Beskyttede vandløb  

 Beskyttede naturtyper  

 Nationalt og internationalt beskyttede arter  

 Vandområdeplanen  

 Jordforurening  

 Fredede fortidsminder 

 Beskyttede sten- og jorddiger  

 Fredninger  

 Landskab 

 Drikkevandsinteresser (OSD og OD)  

 Infrastrukturanlæg, herunder veje og jernbaner  

 Eventuelle øvrige arealmæssige bindinger  

 

 
Af anden lovgivning, der kunne være relevant i forhold til dette projekt, kan nævnes: 



   

8 

 Natura 2000 bekendtgørelsen og habitatbekendtgørelsen 

 Artsfredningsbekendtgørelsen 

 Planloven  

 Lov om vandplanlægning  

 Naturbeskyttelsesloven 

 Kystbeskyttelsesloven  

 Skovloven  

 Jagt- og vildtforvaltningsloven  

 Vandløbsloven  

 Museumsloven  

 Vandforsyningsloven  

 Indsatsbekendtgørelsen 

 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster 

 Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders 

tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder 

 Havstrategiloven 

 Eventuelle øvrige love og bekendtgørelser  
 

For projektet vil det primært være de kommuner, hvor projektet gennemføres, der er berørt 
myndighed. Herudover vil øvrige statslige myndigheder være berørt myndighed, herunder bl.a. 
Søfartsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Forsvaret og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

 

7. Debatfase og høringen af berørte myndigheder 

Der har været gennemført en idéfase (1. offentlighedsfase) med indkaldelse af ideer og forslag til 
miljøkonsekvensrapporten i perioden 19. november til 10. december 2018. I forbindelse hermed har 
der været afholdt borgermøde den Thyborøn d. 27. november 2018 og i Hvide Sande d. 28. 
november 2018. 

Miljøkonsekvensrapporten skal udover de lovbestemte emner også behandle forhold indkommet i 1. 
offentlighedsfase og ved høringen af berørte myndigheder. De indkomne høringssvar er samlet i et 
høringsnotat, som er vedlagt dette notat. 

I forbindelse med 1. offentlighedsfases indkaldelse af idéer og forslag er der indkommet i alt 33 
høringssvar. 

Bilag 1 sammenfatter de indkomne høringssvar samt de overordnede emner, der har været rejst i 
offentlighedsfasen, og hvordan de behandles i forbindelse med miljøvurderingen. 

 

 

8. Indhold og kvalitet i miljøkonsekvensrapporten 

Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at beskrive, analysere og vurdere projektets miljøpåvirk-

ninger. Selve kravene til indholdet i miljøkonsekvensrapporten er givet i henholdsvis § 20, stk. 1-6 og 

bilag 7 i miljøvurderingsloven. Miljømyndighederne skal derfor i processen med udarbejdelse af mil-

jøkonsekvensrapporten sikre sig, at disse krav er opfyldt. 

Tabel 1 – emnetabellen – afgrænser, hvor omfattende og detaljerede oplysninger Kystdirektoratet, 

Drift og Anlæg skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten, jf. miljøvurderingslovens § 23, stk. 1. 

Miljøkonsekvensrapporten behøver ikke følge samme struktur som emnetabellen, men det er 
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afgørende, at rapporten behandler de angivne miljøparametre i tilstrækkeligt omfang og opfylder de 

krav til kvaliteten af miljøkonsekvensrapporten, som fremgår af lovens § 20, stk. 1.  
 

Dette notat kan revideres, hvis Kystdirektoratet, Drift og Anlæg foretager ændringer i projektet, som 

bevirker, at nye oplysninger bør indgå i miljøkonsekvensrapporten, eller hvis der skulle tilgå miljø-

myndighederne eller bygherre nye væsentlige oplysninger, som kan påvirke miljøvurderingen. 

 

Særligt om væsentlige miljøpåvirkninger 

Miljøkonsekvensrapporten skal både behandle væsentlige negative og væsentlige positive virknin-

ger. Karakteren af en påvirkning vil ofte være subjektiv, og det er derfor vigtigt, at påvirkninger og 

konsekvenser ikke undlades, selvom de fra bygherres synspunkt er positive.  

 
 
Særligt om metode og dokumentationsgrundlaget 

Tabel 1 indeholder en oversigt over miljøparametre, som skal undersøges herunder en kort beskri-

velse af dokumentationsgrundlag, dvs. det grundlag som miljøkonsekvensrapporten forventes at 

være baseret på. De nævnte data- og informationskilder samt tekniske anvisninger og lign. er miljø-

myndighedens vurdering af, hvor relevant materiale til brug i miljøkonsekvensrapporten kan findes, 

men er ikke udtømmende. Miljømyndighederne forudsætter således, at Kystdirektoratet, Drift og An-

læg (eller rådgiverne til projektet) selv identificerer supplerende relevante kilder af høj kvalitet. 

  

I flere tilfælde er anført, at feltundersøgelser kan være nødvendige. Dette er et udtryk for, at Miljø-

myndighederne vurderer, at der skal foretages konkrete undersøgelser i området for at give det 

bedst mulige grundlag for vurdering af det givne miljøforhold. Det betyder dog ikke, at feltundersø-

gelser ikke kan være nødvendige i vurderingen af andre miljøforhold, selvom det ikke måtte være 

beskrevet under dokumentationsgrundlag. 

 

Det er således Kystdirektoratet, Drift og Anlægs ansvar at sikre, at oplysningerne i miljøkonsekvens-

rapporten er af tilstrækkelig høj faglig kvalitet, og at oplysningerne er fyldestgørende. 

 

Det skal også klart beskrives i miljøkonsekvensrapporten, hvis der mangler oplysninger for givne mil-

jøforhold eller på anden måde er væsentlig usikkerhed om konklusionerne.  

 

0-alternativ  

Når det skal vurderes, om de miljøpåvirkninger kystbeskyttelsen kan medføre, er væsentlige, skal de 

vurderes op imod de eksisterende forhold (basisscenariet) og 0-alternativet. I 0-alternativet 

gennemføres der ingen aktiviteter i form af kystbeskyttelse, så man må forvente en naturlig 

kysttilbagerykning af en størrelsesorden, som fremgår af figur 2.  

 

I modsætning til mange andre projekter, vil 0-alternativet for kystbeskyttelsen derfor få 

konsekvenser.  
 

Alternativer 

I forbindelsen med belysning af relevante alternative kystbeskyttelsesmetoder, skal disses indflydelse på bl.a. 

hydraulik, sedimentation og kystmorfologi beskrives og vurderes. Beskrivelserne og vurderingerne skal baseres 

på foreliggende viden, tidligere modelresultater, eller nye modelsimuleringer.  

 

Relevante alternative kystbeskyttelsesmetoder er metoder, som har samme effekt, som de metoder, som er 

valgt i forbindelse med projektets gennemførelse.  
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Afgrænsning af miljøfaktorer til miljøkonsekvensrapporten 

 
I nedenstående tabel er angivet miljøpåvirkninger af de miljøfaktorer, der indgår i afgrænsningen af 

rapportens indhold, jf. miljøvurderingslovens regler:  

 

Bilag 7, pkt. 4. En beskrivelse af de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, der kan forventes at 

blive berørt i væsentlig grad af projektet: befolkningen, menneskers sundhed, 

biodiversiteten (f.eks. fauna og flora), jordarealer (f.eks. inddragelse af arealer), jordbund 

(f.eks. organisk stof, erosion, komprimering og arealbefæstelse), vand (f.eks. 

hydromorfologiske forandringer, kvantitet og kvalitet), luft, klima (f.eks. 

drivhusgasemissioner, virkninger, der er relevante for tilpasning), materielle goder, 

kulturarven, herunder den arkitektoniske og arkæologiske aspekter, og landskab. 

 

Beskrivelsen af de forventede væsentlige påvirkninger af de angivne faktorer skal omfatte projektets 

direkte, indirekte, sekundære, kumulative, grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, 

vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative virkninger. I beskrivelsen tages der hensyn 

til de miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på EU- eller medlemsstatsplan, og som er relevante for 

projektet. 

 

Afgræsningsnotatet fastlægger herefter, hvilke miljøfaktorer og miljøpåvirkninger, der skal behandles 

nærmere i miljøkonsekvensrapporten.  

 

De emner, som ved afgrænsningen er taget ud (emner der vurderes ikke at kunne have en væsentlig 

miljøpåvirkning), vil ikke blive behandlet yderligere i miljøkonsekvensrapporten, selvom en ikke 

væsentlig påvirkning kan forekomme.  
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Tabel 1. Emnetabel 

 

Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 

 

 

Begrundelse for vurdering af 

afgrænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetydelig, 

Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af 

miljøfaktorer, der kan inddrages i 

miljøkonsekvensrapporten 

Ressourcer I forbindelse med projektets gennem-

førelse vil der være et forbrug af sand til 

sandfordring. Hovedparten af sandet 

kommer fra indvindingsområder, mens 

en mindre del kommer fra oprensning af 

havneindsejlinger og sejlrender. 

 

 

 

 

Der vil samtidig være et forbrug af 

brændstof til maskiner og fartøjer. 

Indvinding af sand fra indvindingsområder 

er miljøvurderet i anden regi, hvorfor dette 

alene medtages under kumulative effekter. 

 

De sandmængder, der stammer fra 

havneindsejlinger og sejlrender, vurderes 

at være ubetydelige ift. de totale 

sandmængder. Sandet bevares desuden i 

systemet. 

 

I forhold til ressourcer vurderes 

miljøpåvirkningen at være minimal.  

Ingen 

 

 

 

Ubetydelig 

 

 

 

 

 

Ubetydelig 

 

Affald I forbindelse med projektets gennem-

førelse vil der opstå affald i form af 

almindeligt dagrenovation fra 

arbejdsområderne, samt fra de skibe, 

der gennemfører sandfodringen.  

Affald ifm. projektet vurderes ikke at kunne 

medføre en væsentlig miljøpåvirkning, idet 

der er tale om mindre mængder affald, som 

håndteres i henhold til gældende 

affaldsregulativer. 

Ubetydelig  

Støj og vibrationer  Ved aktiviteter i forbindelse med strand- 

og kystnær fodring vil der forekomme 

støjende aktiviteter fra skibe, entre-

prenørmateriel mv.  

Støj og vibrationer kan medføre væsentlige 

påvirkninger på omgivelserne.  

Skal indgå 

 

 

Der skal gennemføres støjberegninger af 

aktiviteterne, herunder støjudbredelsen, på 

land og vand. 

 

Trafik  Ved strandfodring skal der ved hjælp af 

blokvogne tilkøres 2-4 maskiner, der skal 

styre spulehovedet, samt fordele sandet 

på stranden. Maskinerne vil kunne følge 

med indpumpningsskibet langs kysten, 

og det vil derfor ikke være nødvendigt at 

køre maskiner til og fra, før fodringen på 

en strækning er afsluttet. 

 

Kørsel med maskinerne kan medføre 

gener for omgivelserne.  

 

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 

 

 

Begrundelse for vurdering af 

afgrænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetydelig, 

Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af 

miljøfaktorer, der kan inddrages i 

miljøkonsekvensrapporten 

Der vil være skibstrafik i forbindelse med 

sejlads fra sandindvindingsområder til de 

steder, hvor der skal sandfodres.  

 

 

Projektet vil medføre øget sejlads i 

området i de perioder, hvor der skal fodres.  

Der gennemføres en generel analyse af 

skibstrafikken i områderne. Analysen vil 

give et overblik over trafikmønstre, 

herunder skibenes ruter, størrelser og 

hyppighed. Fokus vil være på 

indvindingsområderne samt de kystnære 

områder, hvor sandfodring vil blive 

foretaget, så de sejladssikkerhedsmæssige 

forhold i forbindelse med projektet kan 

beskrives og vurderes. 

Hydraulik, 

sedimentation og 

kystmorfologi 

 

Sandfodring kan have betydning for de 

hydrauliske forhold, sedimentation og 

kystmorfologi. 

.  

 

Sandfodringen kan potentielt medføre 

påvirkninger på de hydrauliske og 

kystmorfologiske forhold, samt på 

sedimenttransporten. 

 

 

Skal indgå Betydningen modelleres, beregnes og 

beskrives nærmere som grundlag for 

miljøvurderingen. Vurderingen skal 

foretages på baggrund af eksisterende 

viden, bl.a. fra tidligere undersøgelser, 

tidligere modelresultater, eller nye 

modelsimuleringer.  

Landskab Kystbeskyttelsen kan påvirke 

vedvarende, direkte og indirekte 

udviklingen og fremtræden af det 

dynamiske kystlandskab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kystbeskyttelsen kan medføre visuelle 

og landskabelige påvirkninger på 

konkrete beskyttelsesinteresser i form af 

bl.a., fredninger og nationale 

landskabsinteresser.  

Kysten er igennem tiden blevet præget af 

intensiv kystbeskyttelse, som har haft 

betydning for landskabets karakter og 

udvikling, herunder bosættelsesmønstre, 

kulturhistorie og arealanvendelser langs 

kysten. Projektet kan yderligere påvirke 

disse forhold. 

 

 

 

 

 

Kyststrækningen er omfattet af et højt 

beskyttelsesniveau i henhold til gældende 

planlægning og lovgivning, såsom 

udpegning af nationale kystlandskaber og 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

Landskabet beskrives ved brug af en 

kystlandskabskaraktermetode (seascape), 

hvis faser anvendes i relevant omfang og 

tilpasses til projektets formål, skala og 

kompleksitet, der afklares i miljøvurderings-

fasen. I skrivebordskortlægningen indgår 

bl.a. en screening og gennemgang af 

registrerede og udpegede landskabelige 

beskyttelsesinteresser. Der gennemføres 

en gennemgang af kommuneplaners 

retningslinjer.  

 

Landskabet beskrives for et 

undersøgelsesområde, som både rummer 

hav, kystlinje, klitlandskaber og 

bagvedliggende landskaber langs kysten. 

Vurderingen skal omfatte repræsentative 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 

 

 

Begrundelse for vurdering af 

afgrænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetydelig, 

Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af 

miljøfaktorer, der kan inddrages i 

miljøkonsekvensrapporten 

 

 

 

 

Etablering af midlertidige arbejds-

områder kan midlertidigt påvirke det 

visuelle indtryk af landskabet. 

 

arealfredninger, hvilket kan blive påvirket af 

projektet.  

 

 

 

Arbejdsområder mm. kan have betydning 

for besøgende, der kommer for at nyde 

uforstyrrede landskaber langs kysten. 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

visualiseringer eller illustrationer af de 

forandringer, som projektet vil medføre på 

forskellige kysttyper langs strækningen. 

 

Landskabsbeskrivelserne skal udgøre 

grundlag for miljøvurderingerne og 

kvalificere disse. Vurderingerne 

understøttes evt. af illustrationer, som viser 

de forskellige typer af anlæg og synliggør 

de planlagte anlægs indvirkning på kysten.  

Kulturarv 

(herunder kirker og deres 

omgivelser og 

arkitektonisk og 

arkæologisk arv) 

 

Gennemførelse af kystbeskyttelse kan 

potentielt påvirke jordfæstede fund og 

fortidsminder på land.  

 

Kystbeskyttelsen kan visuelt og 

funktionelt påvirke udpegede 

beskyttelsesinteresser, hvis 

kystbeskyttelsen ændrer oplevelsen og 

bevaring af kulturarven. 

 

 

 

 

Gennemførelse af kystbeskyttelse kan 

potentielt påvirke marine fortidsminder. 

Langs kysten mellem Lodbjerg og 

Nymindegab har kystbeskyttelse siden 

1870’erne haft betydning for 

bosætningsmønstre og arealanvendelse af 

de bagvedliggende landskaber. På en stor 

del af kyststrækningen findes registeret og 

udpeget kulturarv i form af udpegede 

kulturmiljøer, kulturhistoriske bevarings-

værdier, kulturarvsarealer og registrerede 

fund og fortidsminder, såsom en oldtidsvej 

langs hovedopholdslinjen. Disse forhold 

kan blive påvirket af projektet. 

 

Marinarkæologi Jylland har oplyst, at der er 

områder med fortidsminder, der ikke må 

ødelægges i forbindelse med fodringen. 

Projektet skal derfor vurderes ift. dette.  

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

På baggrund af eksisterende registreringer 

gennemføres der en kortlægning og 

vurdering af kulturarv, som kan påvirkes af 

projektet.  

Der gennemføres en kortlægning og 

vurdering af kulturhistoriske interesser, 

såsom kulturmiljøer, hvor realisering af 

projektet kan have betydning for og 

indvirkning på udpegede kulturmiljøer 

herunder beskyttelsesinteressernes 

sårbarhed. 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 

 

 

Begrundelse for vurdering af 

afgrænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetydelig, 

Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af 

miljøfaktorer, der kan inddrages i 

miljøkonsekvensrapporten 

Vand  

(f.eks. hydromorfologiske 

forandringer, kvantitet og 

kvalitet, herunder 

grundvand og 

overfladevand samt  

grundvandssænkning). 

 

Midlertidig lokal sænkning af 

grundvandet.  

 

 

 

 

 

Spildevand udledes og håndteres i 

forbindelse med arbejdsområder og de 

specialskibe, som gennemfører 

sandfodringen  

  

Opslemning af finkornet sediment som 

følge af kystnær sandfodring kan 

medføre forringet vandkvalitet.  

  

  

 

 

 

 

 

Ændringer i de hydrauliske forhold som 

følge af kystnær sandfodring kan 

medføre ændringer i vandkvalitet.  

 

Indholdsstoffer i anvendte materialer 

(primært sand, som dog også kan 

indeholde div. forurenende stoffer) kan 

medføre en påvirkning af vandkvaliteten.  

 

 

I forbindelse med gennemførelse af 

projektet vil der alene blive gennemført 

aktiviteter uden for og på kysten. Der vil 

derfor ikke være påvirkninger af 

grundvandet i området. Der vil heller ikke 

være påvirkning af ferskt overfladevand.  

 

Spildevandet vil blive håndteret i henhold til 

gældende regler og regulativer, hvorfor 

miljøbelastningen vurderes at være 

ubetydelig. 

 

Det opslemmede materiale vil spredes i en 

fane omkring fodringsområdet samtidig 

med, at der sker en gradvis sedimentation, 

hvilket kan påvirke vandkvaliteten negativt.  

 

 

 

 

 

 

Ændret strøm-/bølgeforhold kan have lokal 

indflydelse på vandkvaliteten. 

 

 

Sand til fodring kan medføre en miljø-

påvirkning, hvis det indeholder skadelige 

stoffer, hvilket primært kan være tilfældet, 

hvis der er tale om sand fra f.eks. havne 

eller sejlrender. 

 

Ingen  

 

 

 

 

 

 

Ubetydelig  

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering skal baseres på eksisterende 

viden og nye modelsimuleringer.  Model-

simuleringerne foretages på baggrund af 

aktuelle fodringsmængder i de aktuelle 

fodringsområder og under de aktuelle 

forhold. Sedimentspredningen 

sammenlignes med det naturlige 

sedimentindhold i vandfasen under de 

naturlige forhold samt under f.eks. storme.  

 

Vurdering skal baseres på eksisterende 

viden, tidligere modelresultater, eller nye 

modelsimuleringer.  

 

Der foretages en vurdering af indvundet/ 

oprenset sediment med henblik på en 

vurdering af, om sedimentet er egnet 

forureningsmæssigt til kystbeskyttelsen, 

herunder om sedimentet muligvis 

indeholder f.eks. næringssalte eller andre  
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 

 

 

Begrundelse for vurdering af 

afgrænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetydelig, 

Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af 

miljøfaktorer, der kan inddrages i 

miljøkonsekvensrapporten 

 

 

 

Projektet kan potentielt hindre 

målopfyldelse, jf. vandrammedirektivet. 

 

 

 

Miljøkonsekvensvurderingen for vanddelen 

i projektet vedr. kystbeskyttelse på 

strækningen mellem Lodbjerg og 

Nymindegab skal tage stilling til, om 

gennemførelsen af projektet med dets 

fysiske påvirkninger hindrer opfyldelse af 

målet om god økologisk tilstand, eller 

eventuelt godt økologisk potentiale, eller 

forringer tilstanden i de berørte 

vandområder, jf. vandrammedirektivet. 

 

 

 

Skal indgå 

stoffer, evt. i lave koncentrationer, som kan 

påvirke det omkringliggende miljø. 

 

Undersøgelsen skal tage de konkrete 

oplysninger om vandområder, 

miljømålskriterier, tilstand og eventuelle 

indsatser i vandområdeplanerne i 

betragtning og vurdere påvirkningen. I 

miljøkonsekvensvurderingen vil det være 

særligt relevant at inddrage fysisk-kemiske 

og hydromorfologiske kvalitetselementer til 

vurderingen af påvirkningen af tilstanden, 

da projektets påvirkning umiddelbart er af 

fysisk karakter. Endelig vil det være 

relevant at inddrage eventuelle negative 

indvirkninger på forhold under deskriptor 6 

og 7 i bilag 2 i lov om havstrategi, samt 

vurdere disse i henhold til eventuelle 

foreliggende tærskelværdier. 

Luft 

(f.eks. emissioner og 

lugt). 

Emissioner fra maskiner (primært skibe) 

anvendt i forbindelse med gennem-

førelse af projektet kan påvirke 

luftkvaliteten. 

 

 

 

 

 

Lugt i forbindelse med projektfasen kan 

forringe luftkvaliteten. 

Der vil være en betydelig anvendelse af 

brændstof i forbindelse med 

gennemførelse af sandfodringen fra de 

anvendte skibe. Der vil være en mindre 

anvendelse af brændstof fra maskiner på 

land i forbindelse med strandfodring. Dette 

kan påvirke miljøet omkring 

projektområdet.  

 

Der forventes ingen betydelige lugtgener 

fra gennemførelse af kystbeskyttelsen, 

som kan påvirke luftkvaliteten.  

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubetydelig 

 

Ud fra tilgængelige data gennemføres en 

vurdering af omfang af emissioner fra 

projektets gennemførelse.  
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 

 

 

Begrundelse for vurdering af 

afgrænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetydelig, 

Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af 

miljøfaktorer, der kan inddrages i 

miljøkonsekvensrapporten 

Klima  

(f.eks. drivhusgas-

emissioner og virkninger, 

der er relevante for 

tilpasning). 

 

Forbrug af fossile brændstoffer til skibe 

og maskiner mm. kan påvirke klimaet og 

den globale opvarmning. 

 

 

Den kan ikke på forhånd udelukkes, at 

brændstof-forbruget kan have en 

påvirkning af klimaet.  

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

Ud fra tilgængelige data gennemføres en 

vurdering af omfang af emissioner fra 

projektets gennemførelse. Disse vil være 

grundlaget for vurdering af eventuelle 

klimapåvirkningerne fra projektet.  

 Projektet skal tage højde for de 

forventede klimaforandringer i 

projektperioden. 

 

 

Det skal beskrives og vurderes, hvordan 

projektet tager højde for de forventede 

klimaforandringer i projektperioden. 

 

Skal indgå Beskrivelse og vurdering skal baseres på 

foreliggende viden, tidligere model-

resultater, eller nye modelsimuleringer. 

Klimaudviklingen tager udgangspunkt i 

nationale og internationale statistikker og 

rapporter. Vurdering af evt. havvands-

stigninger tager udgangspunkt i KDI’s 

højvands-statistikker og IPCC’s 5. 

Jordarealer 

(f.eks. inddragelse af 

arealer) 

 

Der vil kun ske midlertidig inddragelse af 

mindre arealer til arbejdsområder og 

oplag af materialer primært i forbindelse 

med strandfodring. 

Projektet skønnes ikke at kunne medføre 

en væsentlig miljøpåvirkning, idet der er 

tale om mindre, midlertidig inddragelse af 

arealer. 

Ubetydelig  

Jordbund 

(f.eks. forurening, 

erosion, komprimering og 

arealbefæstelse). 

 

Kystgeologien, herunder geologiske 

interessepunkter kan blive påvirket som 

følge af kystbeskyttelsen.  

 

 

 

 

Kystnær jord- og grundvandsforurening 

fra eksisterende kortlagte ejendomme 

kan kræve tilpasning af kystbeskyttelsen. 

 

 

 

 

Det kan ikke udelukkes, at gennemførelse 

af projektet kan påvirke jordbunden. 

 

 

 

 

 

Projektet kan påvirke mobiliteten af en 

eksisterende jordforurening 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

Forudsætningen for en vurdering af 

projektet er, at geologien på strækningen 

kendes. 

Der foretages en beskrivelse af de 

geologiske interessepunkter langs 

kyststrækningen.  

 

Der foretagers en gennemgang af 

arealinformation for at belyse, hvorvidt der 

findes forurenede grunde langs 

kyststrækningen, som kan medføre en 

påvirkning. Såfremt der træffes forurenede 

grunde i en kortere afstand/umiddelbar i 

nærheden af projektet, hvor en forurening 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 

 

 

Begrundelse for vurdering af 

afgrænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetydelig, 

Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af 

miljøfaktorer, der kan inddrages i 

miljøkonsekvensrapporten 

 

 

 

 

 

 

Spild af f.eks. olieprodukter fra maskiner 

eller entreprenørtanke mv. kan medføre 

jord- og grundvandsforurening.  

 

Komprimering ved færdsel med 

maskiner og befæstelse kan påvirke 

jordbunden. 

 

 

 

 

 

 

Spild kan medføre en lokal miljøpåvirkning. 

 

 

 

Den evt. påvirkning vurderes at være 

minimal, fordi arbejderne gennemføres på 

sandede jorde, som svært komprimeres. 

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

Ubetydelig 

konkret vurderes at kunne påvirke 

projektet, indsamles baggrundsdata om 

forureningsforhold for en vurdering om 

forureningen kan have betydning for 

kystbeskyttelsen.  

 

Det vurderes, hvorvidt der er risiko for jord- 

og grundvandsforurening fra maskiner mv. 

i projektfasen. 

 

 

Marin biodiversitet 

(f.eks. flora og fauna, 

Natura 2000 områder og 

bilag IV-arter). 

Fysisk forstyrrelse eller ændring af 

havbunden (habitatændring). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spredning af sediment i vandsøjlen 

(suspenderet stof, SSC) samt 

sedimentation af suspenderet stof. 

Kystfodring medfører en midlertidig øget 

forekomst af SSC i vandsøjlen, samt af 

Forstyrrelse/ændring af havbund kan 

potentielt medføre en påvirkning af dyre- 

og planteliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSC kan give anledning til væsentlige 

påvirkninger af vandkvaliteten, 

sigtbarheden og lysnedtrængningen, 

hvilket er faktorer, som kan påvirke den 

marine flora og fauna. 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

Der skal være fokus på effekter af 

sandfodring på bundfauna og fisk tilknyttet 

det kystnære miljø. På baggrund af 

beregnede arealer, hvor sandfodring 

dækker dele af havbunden vurderes 

effekten på bundfauna og fisk på 

populationsniveau. Der foretages 

feltarbejde for at kortlægge arter og 

mængde af bundfauna. Der gennemføres 

interview med fiskeri-interessenter i 

området for at afklare omfanget af kystnært 

fiskeri og de mulige påvirkninger der kan 

være herpå fra sandfodring. 

 

På baggrund af modelleringer af 

sedimentspredning fra fodringsaktiviteterne 

med oplysninger om udbredelse, SSC, 

varighed og lagtykkelse af det 

sedimenterede materiale, vil det blive 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 

 

 

Begrundelse for vurdering af 

afgrænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetydelig, 

Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af 

miljøfaktorer, der kan inddrages i 

miljøkonsekvensrapporten 

finkornet materiale i området omkring 

sandfodringen. Øget SCC kan påvirke 

vandkvaliteten, sigtbarheden og 

lysgennemtrængningen. Sedimentation 

kan medføre en tildækning/begravelse af 

bundlevende dyr. 

 

Spredning af forurenende stoffer og 

næringssalte i vandsøjlen. Næringssalte 

og iltforbrugende stoffer samt evt. 

forurenende stoffer kan frigives ved 

sandfodringen, så det marine økosystem 

påvirkes.  

 

 

 

 

 

 

 

Tilstedeværelsen af skibe og 

anlægsmaskiner på land, som anvendes 

i forbindelse med sandfodring, kan 

forstyrre marine havpattedyr og fugle, 

herunder bilag IV-arter samt arter og 

fugle på udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000-områder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spredning af forurenende stoffer kan 

medføre væsentlige påvirkninger på 

vandplansmålene om opnåelse af god 

økologisk tilstand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forstyrrelse fra skibe og undervandsstøj og 

støj fra maskiner på stranden kan give 

anledning til en fortrængning af arter eller 

fugle, hvilket kan resultere i en væsentlig 

påvirkning af Natura 2000-interesser eller 

bilag IV-arter. Dette vurderes særligt at 

være tilfældet med sæler og hvaler, som 

kan optræde i projektområdet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vurderet, om fodringsaktiviteterne giver 

anledning til påvirkning af vandkvaliteten 

og lysnedtrængningen og om dennes evt. 

påvirkning af vækst af fytoplankton, 

bundfauna og fisk. 

 

 

På baggrund af tidligere foretagne 

vurderinger af sedimentet, både for mulige 

indvindingsområder samt på de enkelte 

delstrækninger vil det blive vurderet, om 

spredning af næringssalte og forurenende 

stoffer giver anledning til påvirkning af 

vandkvaliteten og dermed kunne påvirke 

flora og fauna i området. Det forventes, at 

materialerne i ansøgningsområdet består 

af veliltet, rent sand med lavt indhold af 

organisk materiale. Vurderinger foretages 

også i forhold til havstrategidirektivet. 

 

Med baggrund i gennemførte 

støjberegninger samt eksisterende viden 

omkring forstyrrelse fra skibstrafik og støj 

på stranden i forhold til havpattedyr og 

fugle foretages en vurdering af 

forstyrrelsesgraden, og hvorvidt der er tale 

om væsentlige påvirkninger af raste- og 

yngleområder. Vurderingerne vil bl.a. tage 

udgangspunkt i ”tålegrænser” for hhv. 

sæler og marsvin udarbejdet af danske og 

internationale eksperter i marine pattedyr. 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 

 

 

Begrundelse for vurdering af 

afgrænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetydelig, 

Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af 

miljøfaktorer, der kan inddrages i 

miljøkonsekvensrapporten 

Såfremt der anvendes fartøjer til 

sandfodring, som tidligere har været 

anvendt i farvande udenfor Danmark, 

kan der potentielt være risiko for 

spredning af invasive arter. 

Hidtil har sandfodring primært blevet 

gennemført af danske fartøjer. Den 

forøgede sandfodring kan medføre, at 

udenlandske entreprenører kan finde 

opgaven interessant, hvorfor 

sandfodringen kan blive gennemført af 

fartøjer, som opererer internationalt. 

Skal indgå Med baggrund i de internationale regler på 

området og eksisterende viden om 

forekomst af invasive arter i det marine 

miljø på delstrækningerne, samt viden om, 

hvor danske/ internationale fartøjer færdes, 

vil det blive vurderet, om sandfodrings-

aktiviteterne kan påvirke forekomsten af 

invasive arter.  

Terrestrisk biodiversitet 

(f.eks. flora og fauna, 

Natura 2000 områder og 

bilag IV-arter). 

Gennemførelse af projektet kan ændre 

på klitdynamikken i form af mindre 

erosion og kysttilbagerykning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelse af næringsholdigt sand kan 

medføre en påvirkning af næringsfattige 

naturtyper.  

 

 

Øget færdsel, kørsel, etablering af 

arbejdsområder mv. kan påvirke 

Projektet kan ændre på klitdynamikken 

hvilket kan have både negative og positive 

påvirkninger af klitnaturtyper, strandeng 

f.eks. på grund af mindre sanddækning af 

andre naturtyper. Der kan endvidere ske 

en negativ påvirkning som følge af hindring 

af fri succession af klitnaturtyper, direkte 

påvirkning af klit, hindring af oversvøm-

melser bagved klitter, øget erosion 

længere nede af kysten mv.  

Sandfodring inddrages fordi det mindsker 

erosion af klitter og skrænter og derved 

beskytter disse naturtyper mod 

ødelæggelse. Omvendt kan sandfodring på 

land (strandfodring) påvirke ynglepladser 

for strand/kystfugle  

 

Der kan være risiko for eutrofiering af 

stranden ved anvendelse af sand med et 

muligt indhold af næringssalte fra 

oprensning af havneindløb, sejlrender mv. 

 

Der kan ske en mindre til moderat negativ 

påvirkning af ynglende kystfugle som følge 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

Som udgangspunkt vil de eksisterende 

naturforhold blive vurderet ud fra data i de 

offentligt tilgængelige databaser (f.eks. 

Miljø-Gis, miljøportalen), for Natura 2000-

områderne med udgangspunkt i de 

seneste planer og basisanalyser, 

sammenholdt med Kystdirektoratets GIS-

materiale om placering af kystbeskyttelse 

mv. Da kortlæggelsen af § 3 beskyttet 

natur kun er vejledende, skal der også 

tages højde for § 3 beskyttet natur som 

endnu ikke er kortlagt. 

 

 

 

 

Der foretages en vurdering af om det 

indvundne sediment er egnet miljømæssigt 

til strandfodring, jf. afsnittet om vand. 

 

 

Der skal foretages en feltbesigtigelse af 

områder, der vurderes at ville kunne 

påvirkes moderat/væsentligt af projektet, 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 

 

 

Begrundelse for vurdering af 

afgrænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetydelig, 

Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af 

miljøfaktorer, der kan inddrages i 

miljøkonsekvensrapporten 

forskellige naturtyper, levesteder og 

ynglende fugle. 

 

 

 

 

Projektet kan medføre påvirkninger af § 

3-områder, habitat- og fuglebeskyttelses-

områder samt bilag IV-arter i form af støj, 

emissioner, depositioner, fygesand m.v. 

 

 

af kørsel m.v. i forbindelse med 

gennemførelse af projektet. 

 

 

 

 

Det kan ikke udelukkes, at påvirkninger fra 

projektet kan påvirke beskyttede 

naturområder/arter negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

og hvor der samtidig vurderes at være 

væsentlige naturværdier således, at 

eventuelle påvirkninger kan beskrives 

dækkende.  

 

Natur-lokaliteter besigtiges inden for en 

bræmme på 250 m i forhold til kystlinjen, 

som er repræsentative for naturtyper og 

levesteder for beskyttede arter i området 

og/eller repræsentative for planlagte 

kystbeskyttelsesaktiviteter.  

Materielle goder 

(f.eks. andre anlæg og 

fysisk ejendom) 

Kystbeskyttelsen medvirker til at bevare 

materielle goder i form af f.eks. 

ejendomme, infrastruktur, (f.eks. veje og 

kloakanlæg) samt erhverv (f.eks. 

landbrug, campingpladser samt industri). 

 

 

 

Der ligger væsentlige værdier i form af 

ejendomme og infrastruktur langs 

strækningen. Der er imidlertid forskel på, 

hvor på strækningen værdierne findes. 

Arbejderne med kystbeskyttelsen vil 

medføre, at risikozonen bliver mindre og 

samtidig, at risikoen for oversvømmelser 

bliver mindre 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

Der gennemføres en analyse ved at 

undersøge, hvilke materielle goder, der 

ligger i risikozonen for oversvømmelser.  

Befolkningen  

(f.eks. rekreative forhold, 

sociale interaktioner, 

beskæftigelse, trafikal 

trængsel, kulturelle 

forhold, kontrol, 

overvågning og socio-

økonomiske effekter af de 

øvrige miljøeffekter). 

 

Fremkommelighed på stranden kan 

begrænses i perioder med strandfodring 

og andet arbejde.  

 

Ændring af kystprofilet kan medføre 

ændringer i den rekreative udnyttelse af 

strækningen, herunder badning, surfing 

mv. 

 

Trafik til og omkring stranden, som kan 

påvirke de rekreative forhold vil 

Sandfodring medfører tilkørsel af relativ få 

maskiner. Dele af stranden vil kunne blive 

lukket af. 

 

Skal undersøges nærmere, da det 

potentielt have betydning for brugerne.  

 

 

 

Meget begrænset ekstra trafik, som derfor 

ikke inddrages i analysen.  

 

Skal indgå 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

Ubetydelig 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 

 

 

Begrundelse for vurdering af 

afgrænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetydelig, 

Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af 

miljøfaktorer, der kan inddrages i 

miljøkonsekvensrapporten 

forekomme midlertidigt i begrænset 

omfang.  

 

Projektet kan medføre øget 

sandflugt/tilsanding. 

 

 

En lavere risiko for oversvømmelser kan 

medføre en forbedring for 

turismeindustrien i området.  

 

 

 

Oversvømmelser kan medføre 

produktivitetstab for samfundet ved f.eks. 

forsinkelser af trafikken ved 

oversvømmelser af veje og anden 

infrastruktur.  

 

Kystbeskyttelsen kan påvirke fiskeriet og 

skibstrafikken i området. 

 

 

Det kan ikke udelukkes, at øget 

sandflugt/tilsanding kan medføre gener for 

bl.a. beboere og trafik. 

 

Turismen er en vigtig indtægtskilde for 

Vestkysten, hvorfor ændringer i forholdene 

herfor kan få store konsekvenser – ikke 

alene for lokalområdet men for hele 

Danmark.  

 

Produktivitetstab i forbindelse med 

erhvervsaktiviteter kan medføre en 

væsentlig konsekvens for området. 

 

 

 

Det kan ikke udelukkes, at projektet 

medfører gener for fiskeri og skibstrafik. 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

Menneskers sundhed  

(f.eks. effekt af støj, 

luftforurening, vibrationer, 

trafiksikkerhed).  

 

De anvendte skibe og maskiner udleder 

emissioner, som kan have betydning for 

menneskers sundhed. 

 

Trafiksikkerheden på land kan påvirkes 

af projektet.  

 

 

Støj fra maskinel i forbindelse med 

sandfordring (både kystnær og i 

Der er tale om begrænsede påvirkninger 

både i omfang og tidsmæssig længde. 

 

Den begrænsede brug af anvendte 

maskiner og dermed trafik fra landsiden 

forventes ikke at medføre nogen ændringer 

i trafiksikkerheden. 

 

Hvis aktiviteterne gennemføres i nærheden 

af beboelse, campingpladser mv., kan 

aktiviteten medføre gener. 

Skal indgå 

 

 

 

Ingen 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med baggrund i gennemførte støj-

beregninger samt eksisterende viden 

omkring forstyrrelse fra maskinel mv. i 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 

 

 

Begrundelse for vurdering af 

afgrænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetydelig, 

Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af 

miljøfaktorer, der kan inddrages i 

miljøkonsekvensrapporten 

forbindelse med strandfodring) kan 

medføre gener. 

forhold til mennesker foretages en 

vurdering af forstyrrelsesgraden, og 

hvorvidt der er tale om væsentlige 

påvirkninger. Vurderingerne vil bl.a. tage 

udgangspunkt i anbefalede støjgrænser. 

Større menneske- og 

naturskabte 

katastroferisici og 

ulykker  

(f.eks. fare for eksplosion 

eller giftudslip). 

 

Der kan forekomme uheld i forbindelse 

med sejlads. 

 

Større oliespild som følge af f.eks. 

skibskollision, kollision med vindmøller, 

havari i forbindelse med fodring eller 

grundstødning. 

 

 

 

 

 

 

Ved utilstrækkelig kystbeskyttelse kan 

der forekomme gennembrud af klitten, 

hvilket kan medføre oversvømmelse af 

baglandet.  

 

Det kan ikke udelukkes, at der kan ske 

uheld ifm. sejlads.  

 

Større spild af olie kan få konsekvenser for 

natur, turisme mv.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der kan forekomme betydelige 

påvirkninger af huse, infrastruktur, 

landskab og natur. Desuden kan 

saltholdigheden i Ringkøbing og Nissum 

fjorde ændres væsentligt, hvilket vil ændre 

forholdene i fjordene markant.  

Skal indgå 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

Der foretages en vurdering af 

sejladssikkerheden. 

 

Sandsynligheden for større oliespild skal 

vurderes. Herunder vil der blive foretaget 

en vurdering af udbredelsen samt 

koncentrationen af oliespild baseret på 

foreliggende viden, tidligere model-

resultater, eller nye modelsimuleringer. 

Vurderingen foretages i givet fald på 

udvalgte lokaliteter, hvor miljøpåvirkningen 

vurderes at have en særlig konsekvens. 

Indbyrdes forhold 

mellem ovenstående 

miljøfaktorer, samt med 

andre projekter i 

området (kumulativ 

effekt) 

Der vil være en indbyrdes påvirkning 

mellem ovenstående faktorer, samt med 

andre projekter i området. 

Den indbyrdes påvirkning kan være af et 

vist omfang. 

Skal indgå 

 

Inden for de enkelte fagområder vil der 

blive gennemført en vurdering af de 

indbyrdes/kumulative påvirkninger, der kan 

stamme fra andre miljøfaktorer, samt fra 

andre projekter.  
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Notat  

 

 

 

 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 18/01069-125 
Ref. Lotte Beck Olsen 
21-01-2019 
 

Bilag 1 til afgrænsningsnotatet: Sammenfatning af myndighedernes 

indkomne høringssvar i 1. offentlighedsfase 

Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindegab 

 

Høringssvar myndigheder 

Nr. Afsender Indhold 

1 Forsvarsministeriet/Ejen-

domsstyrelsen 

Ingen bemærkninger. 

2 Søfartsstyrelsen  Ingen bemærkninger. Henviser til be-

kendtgørelse nr. 1351 af 5. december 

2013 om sejladssikkerhed ved entre-

prenørarbejde og andre aktiviteter 

mv. i danske farvande. 

Inddrages 

3 Thisted Kommune Ingen bemærkninger.  

Påpeger at der har været grænsejuste-

ringer af Natura 2000 områder. 

4 Trafik- Bygge- og Boligstyrel-

sen  

Ingen bemærkninger ud over det, der 

allerede er nævnt i debatfolderen. 

5 Marinarkæologi Jylland - De 

Kulturhistoriske Museer, 

Holstebro Kommune 

Gør opmærksom på, at der er områ-

der med fortidsminder i projektområ-

det, som der skal højde for i forbin-

delse med arbejdet. 

Inddrages 

 

 

Nr. Afsender Indhold 

http://www.kyst.dk/
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6 Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen ønsker, at det for den be-
skyttede naturs vedkommende præcise-
res, at det både er den direkte men også 
den indirekte påvirkning, der skal vur-
deres, herunder påvirkningen af den na-
turlige dynamik mellem havet og den 
kystnære natur.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at mil-

jøkonsekvensvurderingen for vanddelen 

i projektet vedr. kystbeskyttelse på 

strækningen mellem Lodbjerg og Ny-

mindegab skal tage stilling til, om gen-

nemførelsen af projektet med dets fysi-

ske påvirkninger hindrer opfyldelse af 

målet om god økologisk tilstand, eller 

eventuelt godt økologisk potentiale, el-

ler forringer tilstanden i de berørte 

vandområder, jf. vandrammedirektivet. 

Inddrages 

7 Kystdirektoratet I forhold til de kysttekniske forhold bør 

der indgå et afsnit om kystmorfologien, 

herunder en vurdering af de potentielle 

påvirkninger af kystens udvikling som 

følge af projektet.  

Inddrages 

 

Høringssvar borgere, virksomheder og foreninger for strækningen 

Lodbjerg - Nymindegab 

Nr.  Afsender Indhold 

8 Anke Lippert 

 

Kystbeskyttelse skal udføres. 

Beplantning 

Klitbeplantningen skal vedligehol-

des med marehalm mv., så den kan 

fungere som klitbeskyttelse. 

Klitbehandling og kystbeskyttelse 

støtter hinanden.  

Planteaktioner er kystbeskyttelse, 

hvor alle kan være med.  

Sandflugt 

Sandflugt/-fygning er skyld i, at der 

kommer flere ”nøgne sandarealer”, 

som trænger til beplantning – også 

http://www.kyst.dk/
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på østsiden af klitterne ind mod na-

turområdet.  

9 Helle Juel Johansen 

på vegne af alle ejere af Sdr. 

Klitvej 153 (matr.nr. 156b m.fl. 

Søgård Hovedgård samt 

0168bd/ 0168L Skodbjerge 

(Holmsland Tange)  

Positiv for initiativet.  

Klitterne forsvinder  

Havet gnaver hurtigt i klitterne, 

hvilket har medført store huler i 

yderste klitrække.  

Sandflugt 

Har som lodsejer noteret sig, at 

sandflugten er taget til, således 

strand-mandstro, revling og øvrig 

flora umiddelbart bag yderste klit-

række nu næsten er dækket af sand. 

Beplantning 

Beplantning er ikke en del af kyst-

sikringsinitiativet, hvorfor Helle på 

vegne af samtlige ejere af ejendom-

men anmoder om, at sandfodringen 

ved deres ejendomme suppleres 

med beplantning af hjelme – og de 

foreslår det gjort på hele den sam-

lede strækning.  

10 Kristian Pedersen og Ingrid 

Hauch 

 

Synes at projektet er meget interes-

sant. Kyststrækningen er hårdt bela-

stet af erosion. 

11 Lars Holm Bjerregaard 

 

En kombination af hård kystbeskyt-

telse og sandfodring vil tilgodese 

alle parter og sikre vores hjem i 

fremtiden. 

Surfing 

Projektet må gerne foruden kystbe-

skyttelse kunne hjælpe og sikre 

vandkant Danmarks små samfund 

(sikre gode forhold for surfere, da 

surfere kan give befolkningstilvækst 

og turisme) 

Hård kystsikring 

Ønsker høfder vinkelret ud fra 

stranden, ligesom det ses andre ste-

http://www.kyst.dk/
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der (giver gode bølgeforhold for sur-

fing). Høfder holder på udformnin-

gen af kysten. 

12 Thue Amstrup-Jørgensen 

Sammenslutningen af sommer-

husgrundejerforeninger på 

Holmsland Klit 

 

Sammenslutningen ser i deres hø-

ringssvar bredt og overordnet på 

kystbeskyttelse, og ikke kun den 

metode, der er valgt og præsenteret 

i debatoplægget, som det også åbnes 

op for dette i debatoplægget. Deres 

tanker og bemærkninger fremgår af 

de følgende punkter.  

Sammenslutningen anerkender, at 

staten/kommunerne ønsker at fort-

sætte indsatsen for at sikre stræk-

ningen Lodbjerg-Nymindegab.  

Datagrundlag 

Sammenslutningen undrer sig over, 

at indsatsen baseres på sikkerheds-

vurderinger for 2014-2018 og de æl-

dre data, der ligger til grund for 

dette. Data for den nuværende situ-

ation bør benyttes. 

Holmsland Klit ikke målsat 

Hele strækningen af Holmslands 

Klit bør målsættes som grundlag for 

en indsats allerede i perioden 2020 

– 2024. 

Omfang 

Sammenslutningen vurderer, at de 

opgjorte mængder ikke afspejler re-

geringens ambitionsniveau (der er 

afsat flere midler), fordi det er på ni-

veau med det, der hidtil er foretaget 

på vestkysten. Er der andre planer, 

som kommer ind under den fremti-

dige indsats?  

Nyeste metoder og samarbejde 

med universiteterne 

Det er væsentligt, at der løbende 

iværksættes forsøg og indhentes vi-

den med henblik på at sikre den 

mest optimale indsats for at bevare 

vestkysten. 

http://www.kyst.dk/
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Færdsel i klitterne 

Færdsel i klitterne er ned til at bi-

drager til nedbrygning af klitterne. 

Det ønskes, at effekten af den øgede 

færdsel i klitterne som følge af turis-

men vurderes og at konsekvenserne 

for klitterne vurderes, idet det også 

anerkendes at turisme er vigtig. 

Opfordre til, at de miljømæssige 

konsekvenser af den øgede turisme 

på Holmsland Klit kommer til at 

indgå, og at den øgede turisme får 

konsekvenser for den fremtidige 

indsats for kystbeskyttelse. 

13 Helle Henriksen 

 

Positiv for projekt. 

Færdsel i klitterne 

Oplysning om konsekvenserne af 

færdsel i klitterne til turister, kan bi-

drage til færdslen i klitterne æn-

dres/mindskes, hvoraf der sker en 

beskyttelse af klitterne.  

Alle sommerhusudlejere på kyst-

strækninger med problemer burde 

tilsendes/tilskyndes at have pjecer 

med regler om færdsel i klitterne.  

Der kan også opsættes flersprogede 

skilte, der forbyder klatring i kyst-

vendte klitter.  

14 Lars Schwartz Hansen Kystnære vindmøller 

Ønsker at det bliver undersøgt, hvil-

ken betydning de nye kystnære 

vindmøller ved Vesterhav Nord og 

Vesterhav Syd har på arbejdet med 

kystsikringen.  

Her tænkes:  

Om møllernes kystnære placering 

besværliggør eller begrænser arbej-

det med at hente sand i råstofind-

vindingsområderne. 

Betydning for manøvreringen af 

sandfodsringsskibene i de kystnære 

farvande. 

http://www.kyst.dk/


 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig   6 

Tlf. 99 63 63 63 • CVR 36876115 • EAN (drift)5798000893313 • kdi@kyst.dk • • www.kyst.dk 

 

 

Om møllernes placering hindrer 

sandfodringsskibene i at hente og 

pumpe sand op og gøre det på den 

hurtigste og nemmeste måde uden 

at skulle sejle rundt om vindmølle-

parkerne.  

Om gravearbejdet på stranden be-

sværliggøres pga. kabler til vindmøl-

leparkerne.  

15 Kirksvej Grundejerforening Beplantning 

Grundejerforeningen har gennem 

de seneste 10 år tilplantet forstran-

den på vestsiden af klitterne med 

hjelme, og der udlægges kvas på 

klitterne, når der er det mindste 

tegn på sandflugt. Dette har betydet, 

at sandet har lagt sig ved klitfoden, 

og at der nu er ved at danne sig en 

ny klitrække.  

Det anbefales at grundejerforenin-

gens erfaringer med at samarbejde 

med naturen og hjælpe den til selv 

at vedligeholde kystlinjen, tages 

med i overvejelserne i det store pro-

jekt.  

16 Jonna Svendsen og Niels Erik 

Pedersen  

 

Hård kystsikring 

Ønsker høfder ud i vandet og at der 

skal lægges store sten eller cement-

blokke i bunden af klitten. Man bør 

sandfodre hen over stenene for syns 

skyld.  

Sandfodring er en kortsigtet 

løsning 

En løsning med kun sandfodring og 

ingen andre tiltag er en kortsigtet 

løsning.  

17 Tonny Pedersen Udviklingsplan 

Det foreslås, at der udarbejdes en 

gennemgribende udviklingsplan for 

området i relation til kystsikring, 

miljø, fauna, flora, erhverv og tu-

risme. Nedenstående er forslag til, 

hvad er skal behandles i planen.  

http://www.kyst.dk/
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Klegod ikke målsat 

Området ved Klegod er ikke omfat-

tet af en målsætning omkring sand-

fodring – det er en klar fejl, som må 

bygge på vanetænkning og ikke op-

dateret indsigt i området.  

Rørprojekter 

Etablere forsøgsordninger med rør-

projekter til inddæmning og stabili-

sering af strande og strækninger. 

Kloakering og grundvands-

stand  

Sikre offentlig kloakering og hæv-

ning af grundvandsstand enten via 

mekanisk effekt eller via kote-for-

højninger med sandfodring og be-

plantning med marehalm.  

Etablering af klitrække 

Give mulighed for at sikre klitterne 

og fredningslinjen med opbygning 

af sandklitter i 5-25 meters højde og 

med natursten fra Norge og Sverige 

i strandklitten.  

Kystnære vindmøller 

Vil ikke tillade naturforurening og 

ødelæggelse af kulturarven langs ky-

sten f.eks. de kystnære vindmøller.  

Turist- og erhvervsplan 

Etablering af en turist- og erhvervs-

plan i form af færger langs stræk-

ningen for turister og beboere. I den 

forbindelse bør etableres moler med 

sten og bolværk til færgerne, som 

også kan fungere som kystbeskyt-

telse.  

Nyeste metoder og samarbejde 

med universiteterne 

Kig på de nyeste metoder og pro-

dukter for at sikre kystbeskyttelsen i 

form af fx koralbeton.  

Indgå i samarbejde med universite-

terne omkring forskning i metoder 

http://www.kyst.dk/
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og værktøjer, som naturlig kan 

indgå i kystsikringen.  

Sluser  

Anvendelse af sluseteknik til Ring-

købing Fjord.  

Hård kystsikring 

Etablering af ”bølgebrydere” langs 

stranden, for at sikre roligere bøl-

ger.  

18 Knud Erik Larsen Indforstået med sandfodring. 

Hård kystsikring 

Høfder ser ud til at virke bedre, hvis 

man ser på områder længere nord 

på. 

19 Annelise Juul-Stampe Projektet er ok 

20 Carner Bentzon Har ikke modtaget orienteringsskri-

velse, men modtager gerne et.  

21 Carner Bentzon Bekræftelse på, at Carner har mod-

taget orienteringsskrivelse.  

22 I og C Andreassen Ikke længere ejere af ejendom langs 

strækning.  

23 Mogens Clorius Ingen bemærkninger.  

24 Marianne og Verner Petersen Etablering af klitrække 

Sandfodring kunne suppleres med 

etablering af en mindre klitrække på 

stranden på havsiden, som beplan-

tes med hjelme.  

Tidligere sandfodring 

Stiller spørgsmålstegn ved, om der 

er årligt er tilført 2.300.000 m3 

sand om året til deres område. Ma-

rianne og Verner kan ikke se, der er 

tilført sand. I stedet er der forsvun-

det mange ”for-klitter”.  

Kvas i hullerne i klitterne 

Anbefaler der fyldes kvas i de huller 

i klitterne, som opstår efter storm. 

http://www.kyst.dk/
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Det har man gjort tidligere, men det 

er ikke gjort de seneste mange år.   

Halm på overgange til stran-

den 

Overgangene/nedgangene til stran-

den blev tidligere belagt med halm 

umiddelbart før turistsæsonen, hvil-

ket beskyttede mod sandflugt. Det 

gøres ikke længere.  

Overgangene til stranden kan løses 

bedre end med primitive rebstiger. 

Måske kunne man få udarbejdet et 

forslag til en anden løsning end reb-

stiger, som kunne etableres på det 

vestjyske kyster.  

Toiletter og affaldsspande  

Der har tidligere ved parkerings-

pladserne været opsat toiletter og 

affaldsspande. Disse er nu fjernet. 

Kan man virkelig være det bekendt 

for udenlandske gæster?  

25 Anita og Jens Henrik Sønder-

gaard 

Hård kystsikring  

Foreslår, at sandfodring kombineres 

med hård kystbeskyttelse i form af 

store sten langs strækningen fra 

Søndervig til Hvide Sande.  

26 Jesper Holt Jensen  

(Thyborøn Havn)  

Sedimenttransport  

Relevant at se på, om kystbeskyttel-

sen giver anledning til øget sedi-

menttransport og risiko for tilsan-

ding af indsejlingerne til de havne, 

der ligger på aftalestrækningen.  

27 Steen Davidsen  

(Hvide Sande Havn)  

0-alternativ 

0-alternativ, som kendes fra VVM-

redegørelser i almindelighed, vil på 

ingen måde blive en 0-løsning. Hvis 

kystsikringen indstilles, vil det over 

tid få katastrofale følger og være 

ødelæggende for samfundene i om-

rådet. Der er derfor ikke et reelt al-

ternativ til en fortsat indsats.  

Badesæson 

http://www.kyst.dk/
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Fodringsstrækninger fra Bækbygård 

til Hvide Sande, hvor der traditio-

nelt tages hensyn til badesæsonen, 

prioriteres til gennemførelse i for-

året frem for efteråret.  

Indvinding af sand på revler  

På strækningen Sdr. Lyngvig nord 

for Hvide Sande rykker kysten frem, 

grundet moleanlæg. Hvide Sande 

Havn finder det oplagt, at mulighe-

derne for at der indvindes sand på 

revlerne i dette område til fodring 

syd for sikres.  

28 Klaus Pedersen Ingen bemærkninger 

29 Katrine Kock Frandsen på 

vegne af Hvide Sande Surf klub, 

Den Blå Legeplads og WATERZ 

Sandrev 

Kunne man forsøge med et sandrev 

(den Blå Legeplads) på strækningen 

mellem Hvide Sande Sydmole til ca. 

1-1,5 km syd på (i en forsøgsperiode 

på 2 år og efterfølgende lave det til 

en fast del af kystbeskyttelsen, hvis 

det har en god virkning). 

Høfder 

Kunne sandfodring suppleres med 

høfder?  

30 Ole Andersen  

spiren@tdcadsl.dk 

Lyngvig Fyr 

Materialet tager ikke højde for de 

omfattende forandringer, der de 

sidste 5 år er sket med klitterne ud 

for Lyngvig Fyr. Vil gerne, at der ta-

ges specifikt stilling til de forandrin-

ger, der er sket her, og hvilken fore-

byggelse der skal ske. Der bør også 

overvejes at gennemføre forebyg-

gende foranstaltninger på land ud 

over sandfodring.  

31 Henning Mørk Jørgensen  

Danmarks Naturfredningsfor-

ening 

Strækninger, hvor kystbeskyt-

telse kan udelades  

Der savnes en analyse af på hvilke 

strækninger kystbeskyttelse helt kan 

udelades eller minimeres, fordi en 

fremtidig naturlig kystudvikling lige 

dér, ikke omfatter store værdier, 

http://www.kyst.dk/
mailto:spiren@tdcadsl.dk
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men derimod tænkeligt ville give 

kystnaturen mulighed for at vandre 

indlands i takt med kystnedbrydnin-

gen og/eller en forhøjet havvands-

stand.  

Det er DNs opfattelse at miljøvurde-
ringen skal beskrive hvilken indfly-
delse den forventede sandfodring vil 
have for hvert enkelt område og 
hvilken indflydelse eventuelle alter-
native eller supplerende metoder vil 
have på områderne. 

32 Knud Peder Nielsen  

 

Store konsekvenser hvis projektet 

ikke gennemføres 

Sandflugt 

Er bekymret for sandflugt, og at der 

fyger sand ind på deres grund. Der 

efterspørges løsninger på dette da 

sandfodring umiddelbart forværrer 

det. 

Beplantning 

Det bør sikres, at klitterne ikke er 

bare og at de får ro, hvilket ikke 

sker, når der tilføres sand. 

33 Per Mikkelsen 

Danmarks Naturfredningsfor-

ening, Ringkøbing-Skjern  

Ynglende fugle 

Det ønskes vurderet, hvordan kyst-
beskyttelsen kan ske under hensyn-
tagen til ynglende fugle på stranden, 
bl.a. dværgterne og præstekrave. 

Påvirkning af havbund og fisk 

Det ønskes vurderet, hvilken indfly-
delse oppumpningen af sand vil på-
virke havbundens dyreliv, herunder 
fiskeyngel. 

Klitdannelse og tilsanding af 
faciliteter 

Det ønskes vurderet, hvilken indfly-
delse sandfodringen vil have på klit-
dannelsen herunder for tilsanding af 
faciliteter for friluftslivet og som-
merhuse, 

CO2 udledning 

http://www.kyst.dk/
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Det ønskes vurderet hvor stor CO2 
belastningen vil blive som følge af 
oppumpning m.v. 

Nye klimavenlige metoder 

Der ønskes udviklet metoder til 
kystbeskyttelse, som indenfor en 
kort periode (som f.eks. 5 år) kan 
blive CO2-neutral, hvilket ikke sker 
når der tilføres sand. 

Oversigt over anførte emner og om de skal inddrages i miljøkonse-

kvensrapporten  

Emne Svar 

Sejladssikkerhed Der skal udarbejdes en sejladssikkerhedsmæssig 

vurdering 

Inddrages 

Naturlig dynamik Rapporten skal indeholde en vurdering af de di-

rekte og indirekte påvirkninger af den naturlige 

dynamik mellem havet og den kystnære natur. 

Inddrages 

Økologisk tilstand Rapporten skal indeholde en vurdering af om gen-

nemførelsen af projektet med dets fysiske påvirk-

ninger hindrer opfyldelse af målet om god økolo-

gisk tilstand eller forringer tilstanden i de berørte 

vandområder. 

Inddrages 

Kystmorfologi Rapporten skal indeholde et afsnit om kystmorfo-

logien, herunder en vurdering af de potentielle på-

virkninger af kystens udvikling som følge af pro-

jektet. 

Inddrages 

Sandflugt / Sandflugtsbe-

kæmpelse 

Rapporten skal belyse sandflugt på strækningen – 

både de eksisterende forhold, samt den eventuelle 

øgede sandflugt som konsekvens af projektets 

gennemførelse.  

Inddrages 

Klitternes forsvinden Rapporten skal belyse erosion af klitterne på 

strækningen, som er en del af de eksisterende for-

hold på strækningen.  

Inddrages 

http://www.kyst.dk/
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Surfing Rapporten skal belyse projektets påvirkning af 

surf-forholdene, samt andre rekreative interesser.   

Inddrages 

Færdsel i klitterne Færdsel i klitterne, herunder skiltning er ikke en 

del af projektet. Dette belyses derfor ikke i rappor-

ten.  

Inddrages ikke 

Kystnære vindmøller Rapporten skal belyse forholdet til evt. kystnære 

vindmøller herunder påvirkning af sejlads.  

Inddrages 

Sandfodring er en kortsig-

tet løsning 

Rapporten skal belyse sandfodring som kystbe-

skyttelsesmetode.  

Inddrages 

Udviklingsplan Udarbejdelse af udviklingsplaner er ikke en del af 

projektet. Dette belyses derfor ikke i rapporten.  

Inddrages ikke 

Klegod og Holmslands Klit 

ikke målsat / Strækninger, 

hvor kystbeskyttelse kan 

undlades 

Alle strækninger indenfor fællesaftalen er målsat i 

forhold til, om det er relevant at udføre kystbe-

skyttelse.  

Inddrages 

Klitbeplantning /Rørpro-

jekter / Etablering af klit-

række / Hård kystbeskyt-

telse / Sandrev (”alternati-

ver”) 

Rapporten skal belyse relevante alternativer til 

sandfodring eller i kombination hermed.  

Relevante alternative kystbeskyttelsesmetoder er 

metoder, som har samme effekt, som de metoder, 

som er valgt i forbindelse med projektets gennem-

førelse.  

Inddrages 

Kloakering og grundvands-

stand  

Kloakering og evt. hævning af grundvandsstand 

indgår ikke i projektet. Dette belyses derfor ikke i 

rapporten.  

Inddrages ikke 

Turist- og erhvervsplan  Udarbejdelse af turist- og erhvervsplaner er ikke 

en del af projektet. Dette belyses derfor ikke i rap-

porten.  

Inddrages ikke 

http://www.kyst.dk/
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Nyeste metoder og samar-

bejde med universiteterne  

Rapporten skal belyse forskellige kystbeskyttelses-

metoder, herunder inddragelse af relevant forsk-

ning. 

Inddrages 

Sluser  Etablering af sluser i Ringkøbing fjord indgår ikke 

i projektet. Dette belyses derfor ikke i rapporten. 

Inddrages ikke 

Tidligere sandfodring? Målsætningen og den afledte fodringsmængde er 

en fremadrettet foranstaltning. Tidligere aktivite-

ter herunder evt. sandfodring på strækningen er 

en del af de eksisterende forhold, som projektet 

tager udgangspunkt i.  

Inddrages 

Toiletter og affaldsspande  Udstyr og vedligehold af toiletter og affaldsspande 

indgår ikke i projektet. Dette belyses derfor ikke i 

rapporten. 

Inddrages ikke 

Sedimenttransport  Rapporten skal belyse sedimenttransport og evt. 

forøgelse af denne i rapporten.  

Inddrages 

0-alternativ Rapporten skal belyse 0-alternativet. 

Inddrages 

Badesæson  Rapporten skal belyse eventuelle påvirkninger på 

badesæsonen.  

Inddrages 

Indvinding af sand på rev-

ler 

Projektet omhandler ikke nye indvindingsområ-

der. Dette belyses derfor ikke i rapporten.  

Inddrages ikke 

Lyngvig Fyr Rapporten skal belyse Lyngvig fyr skal som kul-

turhistorisk element. 

Inddrages 

Datagrundlag 

 

Datagrundlaget for miljøkonsekvensrapporten er 

den nyeste tilgængelige viden.  

Inddrages 

Omfang af fodring 

 

Omfanget af sandfodringen tager udgangspunkt i 

den aftale, der er indgået i finansloven for 2019 og 

http://www.kyst.dk/
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den deri fordoblede indsats på strækningen Lod-

bjerg- Nymindegab. 

Inddrages  

Ynglende fugle 

 

Rapporten skal belyse, om kystbeskyttelsen vil på-
virke ynglende fugle på stranden, og hvilke afvær-
geforanstaltninger der kan være nødvendige. 

Inddrages 

Påvirkning af havbund og 
fisk (ved indvinding) 

 

Indvindingen af sand er ikke en del af det ansøgte 
projekt, hvorfor det ikke medtages i rapporten. 

Inddrages ikke 

Påvirkning af havbund og 
fisk (ved fodring) 

 

Rapporten skal belyse, om fodringen vil påvirke 
havbund og fisk. 

Inddrages 

Klitdannelse og tilsanding 
af faciliteter 

 

Rapporten skal belyse, hvilken indflydelse sand-
fodringen vil have på klitdannelsen, herunder for 
tilsanding af faciliteter for friluftslivet samt som-
merhuse. 

Inddrages 

CO2 udledning 

 

Rapporten skal belyse, hvor stor CO2 udledningen 
vil være som følge af projektet. 

Inddrages 

Nye klimavenlige metoder Det er ikke en del af projektet at udvikle nye kli-

mavenlige metoder til kystbeskyttelse 

Inddrages ikke 

 

http://www.kyst.dk/

	VVM-afgrænsning Lodbjerg-Nymindegab MST KDI 210119
	Bilag 1 til afgrænsningsnotat indeholdende en samlet oversigt over indkomne høringssvar i 1. offentlighedsfase_210119

