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IKKE-TEKNISK RESUME AF MILJØKONSEKVENSRAPPORT





MILJØKONSEKVENS-
VURDERING AF 
KYSTBESKYTTELSE

Det følgende ikke-tekniske resume af miljøkonsekvensrapporten for kystbeskyttelse på kyststrækningen ved 

Skagen er en kort beskrivelse af den planlagte kystbeskyttelse og de påvirkninger af mennesker og miljø, der kan 

forventes som følge af de tilknyttede aktiviteter.

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

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

skal afgøre, om der kan gives tilladelse til den del, der udføres på havet. Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning skal 

desuden træffe afgørelse om det samlede projekt efter kystbeskyttelsesloven.

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

Kystbeskyttelse - Drift og Anlæg”, mens myndigheden er afdelingen ”Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning”.

I processen skal der afholdes to offentlige høringer, hvor den første indledende høring blev afholdt i perioden 7. 

januar 2019 til 28. januar 2019. I samme periode blev der holdt ét borgermøde i Skagen den 19. januar 2019.

Efter de indledende høringer er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for strækningen ved Skagen, der 

beskriver den planlagte kystbeskyttelse og konsekvenserne for miljøet. 

Miljøkonsekvensrapporten kan hentes på www.kyst.dk og www.mst.dk. 
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HVORFOR  
KYSTBESKYTTELSE?

Kattegatkysten omkring Skagen er en 
erosionskyst. Den nordøstlige del af 
strækningen fra omkring Gl. Fyr og ud 
mod Grenen er en naturlig tilbageryk-
ningskyst, som er styret af den over-
ordnede udvikling på Skagens Odde. 
Desuden har etableringen og senere 
udvidelser af Skagen Havn medført 
lokale ændringer af kystudviklingen 
med sandaflejring umiddelbart nord-
øst for havnen og erosion sydvest for 
havnen, ned forbi Damstederne.

Uden løbende kystbeskyttelse vil 
strækningen være truet af erosion 
og oversvømmelse. Derfor har der 
siden 1982 været fastlagt en indsats 
for kystbeskyttelse på grundlag af 
fem-årige fællesaftaler mellem Staten 
og det tidligere amt, samt kommunen 
indtil strukturændringen. I dag er af-

talen mellem Staten og Frederikshavn 
Kommune.

Kystbeskyttelsen har siden 1980’erne 
betydet, at det i store træk har været 
muligt at standse tilbagerykningen af 
kystlinjen på de steder, hvor der er ri-
siko for huse og infrastruktur. Samtidig 
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 
opnås i dag ved anvendelse af sand-
fodring i kombination med bevarelse 
af de eksisterende hårde kystbeskyt-
telse. Miljøkonsekvensvurderingen 
omfatter alene sandfodringen.  Den 
planlagte kystbeskyttelse under fæl-
lesaftalen omfatter ikke etablering af 
yderligere hård kystbe- skyttelse, men 
de eksisterende anlæg vedligeholdes 
sideløbende i nødvendigt omfang.
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MILJØVURDERINGS-
PROCESSEN 

Den planlagte kystbeskyttelse kan 
påvirke både havmiljøet og marine 
aktiviteter samt miljø og mennesker 
på land. Der er derfor udarbejdet en 
miljøkonsekvensvurdering, der beskri-
ver kystbeskyttelsens indvirkning på 
miljøet. Miljøundersøgelserne udgør 
en del af grundlaget for myndigheder-
nes afgørelse om tilladelse og vilkår til 
kystbeskyttelse på strækningen ved 
Skagen. .

OFFENTLIGHEDENS  
INDDRAGELSE

Borgere og andre med interesse for 
kystbeskyttelsen havde mulighed for 
at komme med forslag og bemærk-
ninger til projektet fra 7. januar 2019 
til 28. januar 2019. Der blev i samme 
periode holdt ét borgermøde i Skagen 
den 19. januar 2019. I forbindelse med 
offentlighedsfasen kom der otte hø-
ringssvar. Høringssvarene berørte en 
række emner, som er indarbejdet og 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten 
sammen med kommentarer fra en 
høring af berørte myndigheder.

NATURA 2000

Strækningen ved Skagen grænser op 
til to Natura 2000-områder, hvor der 
gælder særlige regler for at beskytte 
natur og arter. 

Natura 2000-områder er et netværk 
af naturområder i hele EU, der in-
deholder særlig værdifuld natur set 
i et europæisk perspektiv. Natura 
2000-områderne er udpeget jf. EU’s 
habitatdirektiv og fuglebeskyttelses-
direktiv for at beskytte levesteder 
og rasteområder for fugle og for at 
beskytte naturtyper samt plante- og 

dyrearter, der er truede, sårbare eller 
sjældne i EU.

Habitatdirektivets ordlyd (artikel 6) 
er som udgangspunkt meget restrik-
tiv og angiver, at der ikke må gives 
tilladelser eller vedtages planer mv., 
som kan beskadige eller ødelægge 
naturtyper eller arter på udpegnings-
grundlaget. 

Habitatdirektivet og fuglebeskyttel-
sesdirektivet er implementeret i dansk 
lovgivning bl.a. via habitatbekendt-
gørelsen og Natura 2000-bekendt-
gørelsen, der gælder for hhv. land og 
søterritoriet.

Før der kan gives tilladelse til et pro-
jekt, der berører et Natura 2000-om-
råde, skal der foretages en vurdering 
af, om projektet i sig selv eller i forbin-
delse med andre planer og projekter, 
kan påvirke udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-området væsentligt. 

Hvis væsentlighedsvurderingen ikke 
kan afvise en væsentlig påvirkning 
af udpegningsgrundlaget, skal der 
foretages en fuld Natura 2000-kon-
sekvensvurdering af projektets mulige 
indvirkning på Natura 2000-området. 
Væsentlig vurderes i den forbindelse 
på baggrund af formuleringen i den 
bagvedliggende lovgivning.

Der er i forbindelse med miljøvurderin-
gen af den planlagte kystbeskyttelse 
gennemført en væsentlighedsvur-
dering for Natura 2000-området N1 
’Skagens Gren og Skagerrak’, som 
potentielt kan blive påvirket af kystbe-
skyttelsen. 

I væsentlighedsvurderingen er det 
vurderet, at der ikke vil være en 
væsentlig påvirkning fra projektet på 

Natura 2000-områdets udpegnings-
grundlag eller bevaringsmålsætnin-
ger. Der er derfor ikke udarbejdet en 
konsekvensvurdering.

BILAG IV-ARTER

Habitatbekendtgørelsen og Natura 
2000-bekendtgørelsen rummer også 
en mere generel beskyttelse af en 
række arter, der er opført på habitat-
direktivets bilag IV, som også gælder 
uden for Natura 2000-områdernes 
grænser. Bekendtgørelserne er som 
udgangspunkt meget restriktive og 
angiver, at der ikke må gennemføres 
aktiviteter, der kan beskadige eller 
ødelægge yngle- eller rasteområder  
for bilag IV-dyrearter, eller som kan 
ødelægge plantearter, der er optaget i 
habitatdirektivets bilag IV. 

I forbindelse med planlægning af 
aktiviteter skal der udarbejdes en 
vurdering med vægt på, om aktivite-
ten samlet set beskadiger den lokale 
bestand af bilag IV-arter, og om den 
økologiske funktionalitet for yng-
le- og rasteområderne opretholdes. 
I miljøkonsekvensvurderingen er det 
vurderet, at kystbeskyttelsen ikke vil 
medføre væsentlige indvirkninger på 
bilag IV-arter.



PROJEKTETS TIDSPLAN 

Miljøkonsekvensrapporten vil sammen 
med udkast til afgørelser og tilladel-
ser fra myndighederne blive sendt 
i høring i perioden d. 18. november 
2020 til d. 20. januar 2021. I løbet af 
offentlighedsperioden vil det være 
muligt at indgive sine bemærkninger 
til miljøkonsekvensrapporten.

Herefter vil der blive truffet afgørelse 
af de to myndigheder Miljøstyrelsen 
og Kystdirektoratet, Kystzonefor-
valtning. Kystbeskyttelsesindsatsen 
vil følge de vilkår der bliver fastsat i 
afgørelsen.

TIDSPLAN FOR  
MILJØKONSEKVENS- 
VURDERING OG  
KYSTBESKYTTELSE

HVORDAN GIVER DU DIN 
MENING TIL KENDE? 

Bemærkninger til miljøkonsekvensrap-
porten skal være skriftlige. 

Myndighederne har for at lette ar-
bejdet i offentlighedsfasen valgt, at 
høringssvar sendes til Kystdirektoratet, 
Kystzoneforvaltning, hvorefter myn-
dighederne behandler dem sammen.

Bemærkninger kan sendes til: 

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

Anfør venligst journal nr. 18/01068
Bidrag skal være Kystdirektoratet, 
Kystzoneforvaltning i hænde senest 
onsdag d. 20. januar 2021. 
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MÅLSÆTNINGER FOR 
KYSTBESKYTTELSEN

Kystdirektoratet og Frederikshavn 
Kommune har i en fællesaftale 
fastsat en målsætning om, at ky-
sten ved Skagen så vidt muligt skal 
bevares, som den er i dag. Stræk-
ningen går fra Grenen til syd for 
Damstederne, som vist på figuren 
nedenfor.

Målsætningen for strækninger-
ne ved Grenen, Nordstrand og 
Sønderstrand er, at der skal ske en 
naturlig kystudvikling. Målsætnin-
gen for strækningerne nordøst for, 
ud for og sydvest for det Grå Fyr, 
Havnen til Klitgården og Damste-
derne er, at kystlinjen skal fasthol-
des. Det skal blandt andet sikre, at 
vejforbindelsen til Grenen bevares.

I forhold til tidligere fællesaftaler 
er målsætningen og den planlag-
te indsats for perioden 2020-24 

betydeligt mere ambitiøs. Tidli-
gere fællesaftaler har ikke været 
tilstrækkeligt omfattende, hvilket 
har medført et efterslæb i forhold 
til den naturlige erosion, som har 
betydet, at kysten nogle steder er 
rykket tilbage. Med den nye fælles-
aftale vil efterslæbet i den kom-
mende periode blive kompenseret i 
et betydeligt omfang.

Den planlagte kystbeskyttelse har 
derfor bl.a. til formål at opnå mål-
sætningen for perioden 2020-24 
for kystens maksimalt tilladelige 
tilbagerykning. 

Målsætningerne for de enkelte 
delstrækninger er dels resultatet af 
en afvejning af behovet for kyst-
beskyttelse og dels en prioritering 
med udgangspunkt i en økonomisk 
ramme.

  

Grenen

Nordøst for Grå Fyr
Grå Fyr

Sydvest for Grå Fyr

Sønderstrand

Havnen - Klitgården

Damstederne

Nordstrand

Figur 1. Strækningen, hvor der 
skal kystbeskyttes, ligger fra 
Grenen i nord til syd for Dam-
stederne. Strækningen består 
af en række delstrækninger, 
hvor der er forskellige grader 
af naturlig kysttilbagerykning. 
Målsætningen er en fasthold-
else af situationen i 2020 
for alle strækningerne. På 
strækninger uden målsætning 
ved Grenen og Nordstrand er 
kysttilbagerykning ikke et akut 
problem.

Fællesaftalerne -
 De politiske og 
 økonomiske 
 rammer

Fællesaftalerne er de økonomiske 
aftaler mellem Staten og de pågæl-
dende kystkommuner om kyst-
beskyttelsen på udvælgte stræk-
ninger på Vestkysten. Den konkrete 
kystbeskyttelsesindsats fastlægges 
af Kystdirektoratet i årlige handle-
planer.



KYSTBESKYTTELSENS 
OMFANG

Den planlagte kystbeskyttelse på 
strækningen ved Skagen omfatter 
sandfodring enten ved kystnær fod-
ring eller ved strandfodring. Aktivite-
terne udgør sammen med vedligehol-
delsen af de eksisterende hårde anlæg 
til kystbeskyttelse, den samlede kyst-
beskyttelsesindsats på strækningen. 
Vedligeholdelse af den eksisterende 
hårde kystbeskyttelse er ikke omfattet 
af miljøkonsekvensrapporten.

Over den femårige periode vil der 
være et behov for maksimalt at 
sandfodre med en samlet mængde på 
300.000 m3, som kan fordeles over 
strækningen. 

Sandfodringen gennemføres som 
regel i såkaldte kampagner med et 
interval på op til to år, hvor udvalgte 
strækninger fodres med en sand-
mængde, der dækker flere års behov 

for at opnå en højere effektivitet ved 
arbejdet. 

Placeringen af sandet i forbindelse 
med forskellige typer af sandfodrings-
metoder kan ses på figuren nedenfor. 
Metoderne påvirker forskelligt en ræk-
ke miljøforhold inden for de berørte 
områder.

Øverst med blåt ses et område, hvor 
der foregår klapning. Med rødt er der 
vist et område inden for fem me-
ter dybdekurven, hvor der er fodret 
med rainbowing. Derunder er vist et 
eksempel, hvor en kampagne først 
er fodret med rainbowing og resten 
af lasten er klappet. Nederst er med 
gult vist en situation, hvor der sker en 
sandfodring på stranden.

Figuren er kun et eksempel, og kon-
kret vil sandet ved kystnær fodring 

ved Skagen blive placeret mellem 
otte meter dybdekurven og 150 meter 
tættere på land end fem meter dyb-
dekurven. Det svarer til en zone, der 
gennemsnitligt er 450 meter bred.

Illustration af de forskellige sandfodringsmetoders 
udbredelse i påvirkningszonen.
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Sandfodring sker overordnet ved at 
indbygge egnet fyldsand på kysten 
ved hjælp af skibe og entreprenørma-
skiner. 

Fyldsandet indvindes primært på hav-
bunden, hvor det oppumpes fra ind-
vindingsområder længere fra kysten. 
Herfra sejles det direkte til området, 
hvor der skal sandfodres. Derudover 
kan en del af sandet tilkøres over land 
med lastbiler.

Sandfodringen gennemføres med 
følgende metoder:

• Kystnær fodring, hvor sandet pla-
ceres på havbunden nær kysten

• Strandfodring, hvor sandet place-
res på stranden ved indpumpning 
i rør fra skibe

Kystnær fodring udføres generelt in-
den for seks meter dybdekurven, hvor 
sandet placeres på havbunden i en 
afstand fra stranden, hvor vanddyb-
den er seks meter. Herved reduceres 
vanddybden lokalt ved, at der skabes 
en forhøjning på havbunden. 

Ved strandfodring placeres sandet 
fra foden af klinten og ud mod havet. 
Herved øges højden på stranden, og 
mellemrummene mellem bølgebryde-
re og høfder udfyldes helt eller delvist. 

Sandfodringen kan ske fra skibe 
ved klapning og rainbowing, eller en 
kombination af metoderne. Strandfod-
ring kan ske med flyderørledning eller 
bundliggende. rørledning. Fyldsandet 
placeres fra klitfoden og op til 100 
meter ud mod havet i områder med 
intensiv strandfodring. Herved øges 
højden på stranden, mens bredden af 
stranden øges ud i havet, så stranden 
opnår en bredde på op til 100 meter. 
Hvis stranden var f.eks. 50 meter bred 
før fodringen, vil kystlinjen blive flyttet 
op til 50 meter ud i vandet efter endt 
strandfodring.

HVORDAN UDFØRES 
SANDFODRING?

KLAPNING

Klapning foregår ved, at skibet sejler 
ind til den ønskede position på kysten. 
Her tømmer skibet sin last ud igennem 
bunden af skibet, og gennemfører 
dermed en kystnær fodring. Fyldsan-
det placeres under skibet.

På grund af de ændrede dybdeforhold 
efter klapning, vandstandsvariation og 
forskellige skibes dybgang, fordeles 
fyldsand på langs med kysten inden 
for påvirkningszonen.

Tømning af skibets sandlast sker enten 
ved splitning eller igennem bundlem-
me. Ved splitning deler skibets skrog 
sig på langs, så lastrummet åbnes, 

og sandet falder ned på havbunden. 
Bundlemme har samme virkning som 
splitning. Lemmene åbnes i bunden af 
lastrummet, og sandet falder ned på 
havbunden på den ønskede position.

Principtegning af klapning.

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

2.
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RAINBOWING

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

En del sandfodringsskibe 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. Rørled-
ningen etableres ved, at en luftfyldt 
rørledning slæbes til den ønskede 
position med en slæbebåd, hvorefter 
den ene ende af rørledningen trækkes 
op på stranden med en gravemaskine. 
Når rørledningen ligger på det rigtige 
sted, fyldes den med vand, så den 
synker ned på havbunden.

Skibet ankres op eller fastholder 
positionen ved hjælp af skrue og 
bovpropel, og der kobles på den 
udlagte rørledning på havbunden via 
en gummislange. Sandet i lastrummet 
blandes med havvand, og pumpes 
gennem rørledningen ind på stranden. 

Indpumpning med bundliggende rørledning, hvor 
sandet fordeles parallelt med stranden.

Skib i gang med rainbowing.

Principtegning af 
rainbowing.
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Principtegning 
af indpumpning 
med bundliggende 
rørledning

INDPUMPNING MED
FLYDERØRLEDNING

Flyderørledning, der enten er en rør-
ledning i stål eller forstærket gummi, 
anvendes til indpumpning af sand fra 
skibet til enten 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 anvendes til forankring af rør-
ledningen. Alternativt kan en mindre 
slæbebåd anvendes til fiksering, mens 
sandet indpumpes. Hvis der forankres 
på land, vil det være nødvendigt med 
maskiner til hjælp ved fastgørelsen.

ARBEJDSPLADSER

Ved strandfodring etableres en mid-
lertidig arbejdsplads på land, hvor 
maskiner og oplagrede materialer 
opbevares. Arbejdspladsen anlægges 
ved Damstederne og ved Grå Fyr på 
eksisterende parkeringspladser.

Kystnær fodring.

På stranden løber blandingen af sand 
og vand ud af røret, og sandet lægger 
sig på stranden. 

På stranden kobles der yderligere stål-
rør på rørledningen, efterhånden som 
arbejdet skrider frem. Når lasten er 
tom, skylles rørledningen ren for sand, 
og skibet kobles fra rørledningen og 
sejler ud i indvindingsområdet efter en 
ny last. Der kan typisk pumpes over 
én km til hver side af det sted, hvor 
rørledningen er ført i land.

Placering af arbejdsplads ved Damstederne. Placering af arbejdsplads ved Grå Fyr..
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0-ALTERNATIV

0-alternativet beskriver den situation, 
hvor den planlagte kystbeskyttelse 
ikke gennemføres.

Kyststrækningen ved Skagen er en 
tilbagerykningskyst. Det betyder, at 
kysten naturligt vil rykke tilbage som 
følge af påvirkningen fra bølger og 
strøm, hvis der ikke udføres kystbe-
skyttelse. Uden den planlagte kyst-
beskyttelse vil kystens tilbagerykning 
være på mellem 0-0,5 m/år i perioden 
2020-24, 

Tilbagerykningen af kysten kan dog 
variere meget fra år til år på de enkel-
te strækninger, og ved akut tilba-
gerykning i forbindelse med storme. 
Der er derfor i 0-alternativet også 
medtaget en akut erosion på 15 meter 
i tilfælde af en 100 års stormhændelse, 
som er en meget kraftig storm, der 
statistisk kun foreskommer én gang 
hvert hundrede år. Omfanget af akut 
erosion afhænger af terræn, geologi 
og landskabstype på de enkelte del-
strækninger

0-alternativet vil ved den naturlige 
tilbagerykning af kystlinjen og klitter-
ne generelt medføre en ændring af 
kystlandskabet. På strækninger med 

eksisterende skråningsbeskyttelse 
begrænses tilbagerykningen af kysten 
ved, at klitterne fastholdes. Men kyst-
linjen rykker tættere på skråningsbe-
skyttelsen, så strandens bredde bliver 
mindre. Der kan derfor opstå en risiko 
for kollaps af skråningsbeskyttelsen 
ved delstrækningen ”Havnen - Klit-
gården” og ved det Grå Fyr, som vil 
betyde, at klitterne vil begynde at 
erodere bort.

Det eksisterende, flade kystlandskab 
med en smal strand er kun i min-
dre grad erosionspræget i dag. Den 
forreste klitrække er derfor så bred, at 
klitrækken generelt kan opretholdes i 
perioden 2020-24, også uden kystbe-
skyttelse. Klitterne vil dog begynde at 
vandre ind i landet, og den bagvedlig-
gende natur vil blive presset tilsva-
rende tilbage. Da baglandet nogle 
steder er udnyttet til bebyggelse m.m. 
vil en forskydning af kystnaturen ikke 
være mulig på hele strækningen. Uden 
kystbeskyttelse vil det mest realistiske 
derfor være, at kystnaturen mange 
steder på længere sigt risikerer at 
forsvinde i havet. 

Tilbagerykningen af kysten ved 
0-alternativet med akut erosion, kan 

betyde, at fem ejendomme og et stør-
re areal langs strækningen vil erodere 
bort i perioden 2020-24. Risikoen for 
tab af ejendomme som følge af ero-
sion vil øges med årene, hvis der ikke 
kystbeskyttes. Flere ejendomme, der 
ikke umiddelbart er i risiko i 0-alterna-
tivet, vil på sigt blive mere udsatte, da 
den fastlagte målsætning i Fællesafta-
len ikke kan opretholdes.

Når der ikke gennemføres kystbeskyt-
telse, kan de private ejendommes vær-
di under alle omstændigheder blive 
forringet, ligesom lysten til at foretage 
investeringer og bosætte sig i områ-
det vil aftage til skade for lokalsam-
fundet. 
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PÅVIRKNING AF 
MENNESKER OG MILJØ
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LANDSKAB

Skagen ligger på Grenen, der er Dan-
marks nordligste landområde. Grenen 
er en odde under stadig udvikling, og 
det er muligt at følge de processer, 
som gennem de seneste 7.000 år har 
dannet odden siden Stenalderhavets 
maksimale udbredelse. 

Grenen er et såkaldt ”rimme-dop-
pe”-landskab med små terrænvaria-
tioner i landskabet, der dog generelt 
fremstår fladt. En del af området 
er skjult af flyvesandsaflejringer og 
klitlandskaber. Østsiden af odden 
eroderes af havet og vejret. Der er 
derfor etableret forskellige typer af 
kystbeskyttelse i form af bølgebry-
dere, høfder, skråningsbeskyttelse og 
sandfodring.

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

Strandfodring kræver brug af store maskiner.

Aktiviteterne i forbindelse med den 
planlagte kystbeskyttelse vil midler-
tidigt påvirke kystlandskabet visu-
elt ved, at der mens arbejdet med 
sandfodring foregår, vil færdes store 
maskiner og skibe langs kysten. 

Kystlandskabet forstyrres dermed 
midlertidigt, ligesom sandfodrin-
gen medfører at stranden vil ændre 
udseende. Mens strandfodringen står 
på,  vil der desuden ligge en eller to 
rørledninger på stranden, som har en 
maksimal udbredelse på to kilometer. 
Aktiviteternes geografiske udstræk-
ning og konsekvenser er dermed 
begrænset, da arbejdet kun sker på en 
kortere strækning af gangen, mens an-
dre strækninger vil være uforstyrrede. 

Efter strandfodringen vil det tilfør-
te sand ligge i et højere niveau fra 
klitfoden og ud til strandkanten, som 
vist på figuren nedenfor. Terrænet på 
stranden hæves med mellem en til 
to meters højde, og det tilførte sand 
dækker dermed foden af klitterne 
med sand, så kystprofilet langs stræk-
ningen til dels sløres. Der placeres ikke 
sand på klitterne, der derfor vil syne 
lavere, indtil det tilførte sand igen er 
eroderet væk. 
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Den forøgede bredde af stranden æn-
drer kystlandskabets udtryk moderat, 
og hele landskabsrummet langs med 
kysten opleves bredere. Ved erosion 
af sandet kan der forekomme terræn-
forskelle på stranden, der ligner store 
trappetrin. Terrænforskellene kan dog 
også ses på naturlige strande, og 
stranden vil efter endt strandfodring 
derfor stadig fremtræde som en land-
skabelig helhed, der harmonerer med 
strandens kendte udtryk. 

Strækningen har været påvirket af 
kystbeskyttelse siden 1921, hvormed 
den kunstige og brede strand indgår 
som en del af det kendte landskab. 
Kystbeskyttelsen har gennem åre-
ne desuden sikret en opretholdelse 
af klitternes udtryk, udbredelse og 
beplantning. Klitterne fastholdes ved 
fortsat kystbeskyttelse, som vil sikre 

det kendte udtryk af den samlede 
kyststrækning, hvor der er behov for 
kystbeskyttelse.

Det tilførte sand på stranden vil i va-
rierende grad skjule den eksisterende 
hårde kystbeskyttelse på strækningen. 
Det tilførte sand omkring høfderne 
eroderes dog løbende af vand og vind, 
så høfderne bliver ligeså synlige som 
før strandfodringen, indtil den næste 
fodring bliver gennemført.

Langs kysten ligger spredte bunkere 
som kulturhistoriske landskabselemen-
ter. Bunkernes fremtræden i landska-
bet er under kraftig indvirkning af den 
dynamiske kystudvikling, hvor både 
havvand og sand over tid ændrer bun-
kernes visuelle fremtræden i kystland-
skabet. Bunkernes synlighed oprethol-
des ved kystbeskyttelsen, da de sikres 

mod at ende i havet, hvor de med 
tiden nedbrydes. Dog vil sandet fra 
strandfodringen i en periode skjule 
dele af bunkerne, hvormed de er 
mindre synlige, indtil sandet igen 
eroderes væk. 

Fastholdelsen af den nuværende 
kyststrækning vil også medføre 
en væsentlig påvirkning på de 
strandbeskyttede og klitfredede 
arealer, da de sikres mod erosion 
og ændringer. Til gengæld sløres de 
naturlige processer, der danner og 
omformer klitlandskabet.

Høfderne er skjult af sandet efter strandfodringen
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KYSTDYNAMIK, 
STRØMNING OG 
SEDIMENTATION 

Kystdynamikken på Grenen

Den planlagte kystbeskyttelse vil 
direkte påvirke kystprofilet ved ind-
bygning af sand. Sandet vil efterføl-
gende gradvist blive omfordelt af vind, 
bølger og strøm og indgå i de naturli-
ge processer på kysten. Den kystnæ-
re fodring og strandfodring er med 
til at fastholde kystens nuværende 
udtrækning, så der ikke sker yderli-
gere tilbagerykning. Da formålet med 
kystbeskyttelsen netop er at fastholde 
kystprofilet, vurderes indvirkningen 
som væsentlig og positiv.

Kornstørrelsen på det sand, der fodres 
med, kan være lidt grovere end den 
naturligt forekommende kornstørrelse 
på havbunden og på stranden. Profilet 
vil dermed umiddelbart efter sandfod-
ringen bestå af lidt grovere sand end 
før fodringen. Fodringssandet adskiller 
sig dog ikke væsentligt fra de korn-
størrelser, der findes på strækningen. 
Påvirkningen af sandets sammensæt-
ning vurderes derfor at være begræn-
set, da efterfølgende storme, strøm- 
og bølger hurtigt vil transportere 
og blande sandet med det naturligt 
forekommende sand. 

Formålet med den kystnære fodring 
er at udløse bølgebrydning på revlen, 
så bølgeenergien og sedimenttrans-
porten tæt ved stranden reduceres. 
Herved reduceres risikoen for kystero-
sion. Bølge- og strømforhold vil derfor 
i et vist omfang blive påvirket af sand-
fodringen, indtil det tilførte sand er 
fordelt på kystprofilet ved strøm- og 
bølgepåvirkning. Ændringen i kystpro-
filet ved kystnær fodring ligger inden 
for den naturlige variation i revlerne 
på kysten, så virkningen på strømmen 
er ikke større end de variationer, der 
naturligt forekommer ved kraftige 
storme. 

Strandfodringen sikrer både en 
forstærket klit og en større buffer i 
forhold til kliterosion. Umiddelbart 
efter strandfodringen forekommer der 
en bredere strand, men efter noget tid 
må det forventes, at den større strand-
bredde igen indskrænkes på grund af 
den naturlige omfordeling af sandet, 
hvor de fineste sandfraktioner ender 
i havet. 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 
også naturligt.

Umiddelbart efter sandfodringen vil 
det tilførte sand indgå i sandtrans-
porten i havet. På strækninger med 
en større transportkapacitet end den 
sandmængde, der naturligt eroderes 
på havbunden, kan tilførsel af mere 
sand medføre, at sedimenttransporten 
øges.

Kystbeskyttelse ved sandfodring vil 
påvirke mængden af opløste, fine 
sandpartikler i havvandet. Der fore-
kommer dog i forvejen en forholdsvis 
høj naturlig koncentration af sand-
partikler i zonen nærmest kysten. 
Sandfodringen ved Skagen kan stå 
på i op til fire uger, hvor mængden af 
sandpartikler i vandet lokalt forøges. 
Når sandfodringen er afsluttet, vil 
mængden af sand i vandet igen blive 
som før i løbet af 24 timer, hvorfor 
konsekvenserne vurderes at være ube-
tydelige eller begrænsede.
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VAND

Den planlagte kystbeskyttelse på 
strækningen ved Skagen kan poten-
tielt medføre påvirkninger af vand-
kvalitet, vandområdeinteresser og 
Danmarks Havstrategi. Strækningen 
er en dynamisk kyststrækning, hvor 
der naturligt forekommer store bun-
dændringer i forbindelse med storme, 
og hvor koncentrationen af sandpar-
tikler i vandet kan være meget høj. 

Strandfodringens potentielle påvirk-
ning af vandkvaliteten består i æn-
dring af indholdet af næringsstoffer 
og fytoplankton i vandet. Det tilførte 
sand kan indeholde mindre mængder 
af næringsstoffer, og der kan forekom-
me belastning med næringsstoffer 
fra skibe og maskiners udstødning. 
Tilførslen af næringsstoffer vurderes 
dog at være ubetydelig i forhold til 

Strandfodring medfører, at sandets fine partikler opblandes med 
vandet, Her ses et eksempel, hvor der fodres på stranden. 

bidraget fra afstrømningen fra land, 
som er den største kilde til udledning 
af næringsstoffer til havmiljøet.

Vandområdeinteresserne vurderes 
ikke at blive påvirket af den planlagte 
kystbeskyttelse, da aktiviteterne ikke 
vil indvirke på muligheden for at be-
vare eller opnå god økologisk tilstand 
i vandområderne på strækningen. Det 
skyldes, at sandfodringen ikke vur-
deres at føre til en højere eller lavere 
klorofylkoncentration i havvandet, eller 
vil ændre væsentligt på bundfauna-
ens artssammensætning. Desuden er 
spredning af miljøfremmede stoffer i 
forbindelse med sandfodring meget 
usandsynlig, da sandet stammer fra 
rene materialer. Sandfodringen vur-
deres derfor heller ikke at påvirke den 
kemiske tilstand langs strækningen. 

Den planlagte kystbeskyttelse kan 
potentielt set påvirke miljøtilstanden 
for havmiljøet i forhold til de miljøem-
ner, der indgår i  Danmarks Havstra-
tegi. For eksempel kan suspenderet 
sediment og tilstedeværelse af skibe 
medføre en påvirkning af miljøem-
nerne, men påvirkningen vurderes at 
være ubetydelig. Sandfodring langs 
strækningen ved Skagen vurderes 
derfor ikke at påvirke muligheden for 
at opnå målene om god miljøstilstand 
i Havstrategien.
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LUFT

I EUs luftkvalitetsdirektivet er der fast-
sat grænseværdier for koncentratio-
nen af bestemte stoffer. Direktivet skal 
dermed sikre, at den luft vi indånder 
er så ren, at den ikke udgør et sund-
hedsproblem. Derudover findes der 
under lovgivningen for arbejdsmiljø 
grænseværdier for den luft, som det 
tillades at indånde i forbindelse med, 
at man udfører arbejde.

I forbindelse med vurderingen af luft-
kvalitet ses der på mængden af NO2, 
partikler og CO. 

No2 er kvælstofdioxid, som dannes 
ved alle forbrændingsprocesser ved 
høje temperaturer. NO2 er en sund-
hedsskadelig 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 omdannelsen 
af dem i atmosfæren. Partikler dannes 
eksempelvis ved forbrænding eller 
ophvirvlet støv fra veje. Partikler kan 
påvirke lungerne og luftveje.

CO (kulilte) er en gas, som typisk dan-
nes ved ufuldstændig forbrænding. 
Kulilte binder sig væsentlig bedre end 
ilt til de røde blodlegemer, og kulilte 
reducerer derfor blodets evne til at 
transportere ilt rundt i kroppen.

Aktiviteterne i forbindelse med kyst-
beskyttelsen kan betyde, at der nogle 
få døgn om året kan være en over-
skridelse af EU's luftgrænseværdier i 
forhold til NO2 i en afstand af op til 150 
meter. Arbejdstilsynets grænseværdier 
for NO2 overholdes dog, og påvirk-
ningen vurderes at være begrænset. 
Derudover vil kystbeskyttelsen ikke 
give anledning til overskridelse af 
grænseværdierne for CO og partikler. 
Konsekvensen for luftkvaliteten vurde-
res derfor at være begrænset. 
 
Emissionen af NO og NO2 fra skibe 
og maskiner bidrager til dannelsen af 
kvælstof, der kan have betydning for 
naturområderne langs kysten. Luftfor-
ureningen fra skibe og entreprenørma-
skiner kan medføre, at der fra luften 
sker aflejring af bl.a. kvælstof (N) i 
omgivelserne i nærheden af arbejdet 
med kystbeskyttelse. Kvælstoffets 

betydning beskrives nærmere under 
natur på land, 

Organisk materiale i form af planter 
og dyr, der findes i sand, der ind-
vindes på havbunden, kan medføre 
lugtgener, når sandet ved strand-
fodring fordeles på stranden, hvor 
det organiske materiale går i for-
rådnelse. Sandet er dog indvundet 
fra steder, hvor der er en begrænset 
mængder organisk materiale til ste-
de, hvorfor sandsynligheden for lugt 
er lille. Mængden af organisk mate-
riale i sandet er dog begrænset set 
i forhold til de organiske plante- og 
dyrerester, der naturligt skyller op 
på stranden. Konsekvensen vurde-
res dermed som ubetydelig.

Strandfodringen tiltrækker fugle, som æder 
de dyr, der findes i fodringssandet.
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KLIMA

Klimaet har afgørende betydning for 
forholdene ved Lønstrup, hvor 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 
har derfor alle betydning for behovet 
for kystbeskyttelse.

Det vil især være den stigende vand-
stand i havet og flere og kraftigere 
storme, der kan blive afgørende for, 
hvor kraftig erosionen på kysten bliver 
i fremtiden. 

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

Klimaet medfører mere intense stormhændelser, der 
nødvendiggør et øget behov for kystbeskyttelse.

ske med, og dermed også for beho-
vet for kystbeskyttelse, der kan holde 
tilbagerykningen i ro.

Det er vanskeligt at estimere, hvor stor 
en andel af kysterosionen, der forårsa-
ges af klimaforandringer, og dermed 
hvor stor en andel af kystbeskyttel-
sesindsatsen, der kompenserer for 
klimaforandringerne.

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 klimaforandrin-
gerne. På længere sigt kan klimaet 
derimod medføre, at der skal sand-

fodres væsentligt mere, efterhånden 
som vandstanden i havet stiger og 
stormene måske tager til i hyppighed 
og styrke.

Forbruget af fossile brændstoffer til 
skibe og maskiner i forbindelse med 
den planlagte kystbeskyttelse vil 
isoleret set kun i ubetydeligt omfang 
bidrage til den nationale udledning 
af drivhusgasser, og dermed også til 
den globale påvirkning af klimaet. I 
sammenhæng med andre kilder er på-
virkningen dog afgørende for behovet 
for kystbeskyttelse på lang sigt.

17



I forbindelse med den planlagte kyst-
beskyttelse kan der især være risiko 
for spild af diesel- og hydraulikolie i 
forbindelse med uheld og ved oplag af 
olieprodukter, primært fra materiel på 
land, men også spild fra skibe.

Da uheld ved strandfodring typisk kan 
ske i forbindelse med selve arbejdet, 
er det meget sandsynligt, at spildet 
vil blive erkendt med det samme, og 
der er derfor mulighed for straks at 

JORD

Arbejde med maskiner og rørledning i forbindelse med strandfodring

iværksætte de nødvendige tiltag for at 
begrænse forureningen, hvorfor sand-
synligheden for en forurening er lille. 

Forurenet jord skal afgraves med det 
samme og bortskaffes til en godkendt 
jordmodtager i henhold til kommu-
nens anvisninger, og konsekvensen 
ved spild af olieprodukter vurderes at 
være begrænset, da jorden kun kort-
varigt vil være forurenet. 
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HAVBUNDENS DYR

Sandfodring kan medføre påvirkning 
af marine bunddyr og -planter som 
følge af fysisk forstyrrelse af havbun-
den, som kan lede til tab af leveste-
der ved overdækning med sand og 
ændring af sandkornenes størrelses-
fordeling. 

Det vurderes, at det er meget usand-
synligt, at der forekommer bundplan-
ter inden for seks meter dybdekurven 
på strækningen. Ålegræs vokser ikke 
langs strækningen som følge af de 
dynamiske forhold, og makroalger 
er tilknyttet forekomster af sten og 
deciderede stenrev, som ikke vurderes 
at forekomme inden for det område, 
hvor der skal ske kystnær sandfodring. 
Der er da heller ikke fundet makroal-
ger ved feltundersøgelser i forbindelse 
med miljøkonsekvensvurderingen.

Kystnær fodring i form af klapning 
og rainbowing vil dække havbunden i 
påvirkningszonen med sediment i en 

Sandfodringsskib ud for Skagen

tykkelse på 1,5 meter i gennemsnit. 
Herved tildækkes bundlevende dyr 
og eventuelle bundplanter, som 
herefter dør. Da tabet af levesteder i 
påvirkningszonen maksimalt udgør 
0,41 km2, og alle fundne arter er 
almindelige og udbredte langs hele 
Vestkysten, vurderes tabet ikke at 
udgøre en væsentlig påvirkning af 
bunddyr ved Skagen

Kystnær fodring med sand, der er 
indvundet på andre lokaliteter, kan 
potentielt påvirke bunddyrenes livs-
vilkår på grund af ændret kornstør-
relse på bunden. Det vurderes dog, 
at sammensætningen af det tilførte 
sand vil ligge inden for den naturlige 
variation, som findes på stræknin-
gen. Sandfodring vil derfor ikke føre 
til ændringer, som er væsentlige for 
samfundet af bunddyr.  

Sandpartikler i vandet og den efter-
følgende udfældning heraf på bun-

den vil være størst i forbindelse med 
kystnær fodring i form af rainbowing, 
men vil også forekomme ved klapning 
og strandfodring. 

Sandpartikler i vandet kan påvir-
ke bunddyr ved at tilstoppe deres 
gæller og nedsætte deres fødeindtag. 
Udfældning af sandpartikler kan også 
føre til begravelse af bundfaunaen 
nær sandfodringen, hvor udfældnin-
gen på bunden er størst. Mængden af 
sandpartikler i vandet og udfældning 
ved sandfodring  vurderes imidlertid 
ikke at adskille sig fra, hvad der kan 
forekomme naturligt ved storme. 
Til gengæld er udbredelsen af faner 
med opløste sandpartikler lokale og 
kortvarige. Konsekvensen af sandpar-
tikler i vandet vurderes derfor at være 
begrænset for bundfaunaen.
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Påvirkning af fisk er vurderet for 15 
udvalgte indikatorarter, der repræsen-
terer fisk, der lever på bunden, nær 
bunden og i de frie vandmasser ved 
Skagen. 

Sandfodring kan medføre direkte og 
indirekte påvirkninger af fisk i form af 
tildækning med sand, sandpartikler 
i vandet, undervandstøj fra sandfod-
ringsskibe og reduktion af fødegrund-
lag som følge af påvirkning af bund-
fauna. Graden af en eventuel negativ 
påvirkning af de lokale fiskebestande 
vil afhænge af omfang, varighed og 
frekvens af sandfodringen, og påvirk-
ningerne vil variere mellem forskellige 
typer af fisk.

Tildækning af havbunden med sand 
forekommer ved sandfodring inden 
for påvirkningszonen ved kystnær fod-
ring og på den mest strandnære del af 
havbunden ved strandfodring. Sand-
fodringen kan medføre et reduceret 
fødegrundlag for fiskene i form af tab 
af bundfauna. Samtidig kan der ske til-
dækning af gydehabitater for f.eks. to-
bis og hestereje. Voksne og unge fisk, 
der er meget mobile, forventes dog 
ikke at blive direkte tildækket med 
sand, da de vil flygte ud af området, 
hvor sandfodringen sker. Nogle arter 
og unge fisk vil også kunne grave sig 
fri, hvis de alligevel begraves.

FISK

Torsk fanges i forbindelse med 
kommercielt fiskeri.

Tunge er en af de fiskearter, som findes 
kystnært ved Skagen om sommeren. 

Der er en mindre kystnær forekomst 
af pighvar på strækningen.

Tab af fødegrundlag som følge af 
tab af levesteder er begrænset, da 
fødegrundlaget vil være genetableret, 
når der igen har indfundet sig små 
muslinger, børsteorme og tanglopper, 
der udgør hovedfødekilden for fisk, 
der lever af bunddyr. Fødegrundlaget 
vurderes at være genetableret på 
under et år, fra sandet har lagt sig på 
bunden. Fiskene vil indtil da kunne 
søge føde i andre, nærtliggende om-
råder.

Sandet fra sandfodringen vurderes 
ikke at medføre væsentlige ændringer 
i den eksisterende karakter af sandet 
på strækningen, da der kun sker en 
mindre forøgelse af kornstørrelsen 
sammenlignet med det sand, der fin-
des naturligt. Der vil derfor heller ikke 
ske væsentlige ændringer i levevilkå-
rene for fiskenes fødegrundlag i form 
af bunddyr på strækningen. Desuden 
vil kornstørrelsen efter et års tid være 
den samme, som før sandfodringen. 
 
Forøgelse af sandpartikler i vandet 
som følge af sandfodring vurderes at 
forekomme lokalt og kortvarigt i op 
til fire uger. Følsomme fisk forventes 
generelt at søge væk fra fanerne med 
opløste sandpartikler i den periode, de 
forekommer., og konsekvensen vurde-
res derfor, at være begrænset  

Kraftig støj i forbindelse med skibe 
og indpumpningsrør, der anvendes til 
sandfodringen, kan potentielt påvirke 
fisk negativt i form af enten perma-
nent eller midlertidigt høretab eller 
ændret adfærd. Ved beregning af den 
afstand fra sandfodringsskibe, hvor 
fisks hørelse kan tage skade, har det 
vist sig, at støjgrænserne ikke over-
skrides, selvom fiskene opholder sig 
i umiddelbar nærhed af et fartøj. Støj 
fra skibe må dog forventes at med-
føre at de mest følsomme fiskearter 
undviger. Konsekvensen heraf er dog 
ubetydelig.
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Kystbeskyttelse i form af kystnær 
sandfodring eller strandfodring kan 
potentielt påvirke havpattedyr, hav-
fugle, beskyttede marine områder og 
bilag IV-arter som følge af fysisk for-
styrrelse af havbunden, spredning af 
sandpartikler i vandet og forstyrrelser 
og støj fra skibe og maskiner på land. 

Langs strækningen ved Skagen 
forekommer regelmæssigt tre arter 
af havpattedyr: Marsvin, spættet sæl 
og gråsæl. Farvandet omkring Skagen 
udgør et af de såkaldte hotspots-
områder for marsvin i Danmark, 
hvor tætheden af marsvin er særlig 
stor. Hvilepladser for spættet sæl og 
gråsæl forekommer ikke langs selve 
strækningen, og de nærmest hvile-
pladser findes ved Læsø, ca. 50 km 
fra Skagen. Blandt havpattedyrene på 
strækningen er marsvin også en bilag 
IV-art, og dermed beskyttet overalt, 
hvor den yngler og raster. Marsvin og 
sæler er meget mobile og kan søge 
føde over et stort område.

Sortand og lom er de vigtigste arter 
af havfugle, som forekommer langs 
strækningen ved Skagen. Både sor-
tand og rød- og sortstrubet lom er ar-
ter, som typisk raster og søger føde på 
åbent vand. De findes derfor primært 
udenfor den kystnære påvirkningszo-
ne, hvor der foregår sandfodring.

Havpattedyr og havfugle vurde-
res ikke at blive direkte påvirket af 
fysisk forstyrrelse af havbunden eller 
spredning af sandpartikler i vandet. 
Det skyldes bl.a., at arterne er tilpasset 
de dynamiske forhold, som naturligt 
forekommer ved Skagen. Det vurderes 
samtidig, at dyrene ikke udsættes for 
begrænsning i fødegrundlaget som 
følge af sandfodringen, da de let kan 
bevæge sig over store afstande og 
søge føde andre steder. 

Tilstedeværelsen af fartøjer og maski-
ner på land, som kan medføre under-

BESKYTTET NATUR TIL 
HAVS

vandsstøj, luftbåren støj og  visuelle 
forstyrrelser, vurderes ikke at udgøre 
en væsentlig påvirkning af havpat-
tedyr. Sæler og marsvin vil desuden 
svømme væk fra skibene, når sandfod-
ringen foregår, så de ikke udsættes for  
overskridelser af deres tålegrænser 
og får midlertidige eller permanente 
skader på hørelsen.

Langs strækningen ved Skagen findes 
Natura 2000-området N1 'Skagens 
Gren og Skagerrak’, som har de ma-
rine naturtyper sandbund og rev på 
udpegningsgrundlaget. Desuden er 
marsvin udpeget som habitatart. Der 
er derfor udarbejdet en væsentlig-
hedsvurdering for Natura 2000-områ-
det, hvor det konkluderes, at udpeg-
ningsgrundlaget ikke bliver påvirket 
væsentligt af sandfodringen. 

Sammenfattende vurderes det, at 
kystbeskyttelse i form af sandfodring 
ikke vil føre til væsentlige påvirkninger 
af havpattedyr, havfugle, beskyttede 
marine områder samt bilag IV-arter 
langs strækningen ved Skagen. 

Farvandet omkring Skagen udgør et af de såkaldte 
hotspotområder for marsvin i Danmark.
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Langs kysten på strækningen ved 
Skagen findes natur, der er beskyttet 
af Naturbeskyttelsesloven, langs hele 
strækningen. Grenen er karakteristisk 
ved det markante rimme-doppe-land-
skab, som er havets historiske sand-
aflejringer, der nu skaber en struktur 
af parallelle sandrygge. Strukturen er 
afgørende for forekomsten af naturty-
per. På sandryggene, rimmerne, findes 
gammel klit eller hede og i lav-ninger-
ne, dopperne, findes mose og mindre 
søer. Yderst mod havet en sandstrand, 
der er bredest på spidsen af Grenen, 
hvor den er 250 meter og smallere 
ned langs østkysten.

Den planlagte kystbeskyttelse ved 
Skagen kan påvirke natur på land i 
form af beskyttede naturtyper, Natura 
2000-områder, bilag IV-arter, fredede 
områder, fredede arter og biodiver-
sitet. Naturtyperne og arterne kan 
potentielt blive påvirket direkte ved 
fysisk forstyrrelse fra færdsel med 
maskiner på eksisterende stier og veje 
samt af forurening fra skibe og ma-
skiner. Desuden kan det tilførte sand 

NATUR PÅ LAND

Strandtudsen findes i hele Danmark, 
men bestanden er faldet drastisk.

eventuelt indeholde  næringsstoffer 
fra områderne, hvor det er indvundet.

Færdslen med maskiner foregår ude-
lukkende via eksisterende adgangsve-
je til stranden og spor i klitterne, hvor 
der i forvejen er en del forstyrrelse, 
som gør områderne uegnet til ophold 
for arter som f.eks. hugorm, stålorm 
og skovfirben. Færdslen vurderes der-
for ikke at påvirke naturen væsentligt.

Kvælstof fra maskiner og skibe, der 
udfører sandfodringen, kan medføre 
en moderat påvirkning af de særlige 
næringsstoffattige habitatnaturtyper 
hede og overdrev, men niveauet af 
tilførsel af næringsstoffer vil dog ligge 
inden for naturtypernes tålegrænse-
interval.

Det tilførte fodringssand vil bestå af 
sand med et lavt indhold af organisk 
stof, hvorfor sandet heller ikke vurde-
res at medføre yderligere belastning 
af naturtyperne med næringsstoffer. 
Desuden afviger det tilførte sands 
karakter ikke nævneværdigt fra det, 

der forekommer i området i forvejen, 
og det ændrer derfor ikke livsvilkårene 
for de dyre- og plantearter, der lever 
og gror i sandet.

Stabiliseringen af kysten ved strand-
fodring betyder generelt, at erosion 
af strand og klitter mindskes, og at 
klitbrud og sandvandring forekommer 
i mindre omfang end under naturlige 
forhold. Resultatet er, at den naturlige 
strand- og klitdynamik langs kysten 
påvirkes negativt. Kystbeskyttelsen 
medfører dermed, at klitterne bliver 
mindre varierende, og at der sker en 
forrykning af den naturlige balance 
mellem vegetations- og naturtyper.
Omvendt medfører tilførslen af sand, 
at klitterne bevares, og at en fortsat 
sandvandring fra hav til strand og 
klitter kan finde sted og sikre en vis 
klitdynamik. Påvirkningen vurderes 
derfor samlet set som begrænset.

Naturtyper og arter på udpegnings-
grundlaget for Natura 2000-område 
N1 ’Skagens Gren og Skagerrak’ kan 
blive påvirket direkte af den planlagte 

Markfirben findes over hele landet, 
og træffes ofte ved kysterne.

Hugormen er almindelig i Danmark, men 
regnes for at være i tilbagegang.
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Grå klit domineret af rensdyrlav på strækningen ved Skagen.

kystbeskyttelse ved indbygning af 
sand, fysisk og visuel forstyrrelse fra 
færdsel med maskiner og sandflugts-
dæmpning, som beskrevet ovenfor. 

Der er ikke udpeget forklit eller hvid 
klit langs Grenens østside, og habitat-
naturtyperne grå/grøn klit, klithede, 
grårisklit, havtornklit og klitlavning har 
alle en mere stabil og naturlig dyna-
mik, som betyder, at de ikke påvirkes 
væsentligt af en reduktion af kystdy-
namikken som følge af sandfodring. 
Natura 2000-område N2 ’Råbjerg Mile 
og Hulsig Hede’ ligger ca. 500 meter 

syd for strækningen ved Skagen, og 
det vurderes, at de indirekte effekter 
fra sandfodring ikke vil medføre en 
væsentlig påvirkning af naturtyper 
eller arter på udpegningsgrundlaget 
eller områdets bevaringsmålsætninger.  

Væsentlighedsvurderingerne for 
Natura 2000-områderne viser også, 
at kystbeskyttelsen ikke vil medføre 
en væsentlig påvirkning af udpegede 
habitatnaturtyper, habitatarter eller 
fuglearter på udpegningsgrundlaget 
eller deres bevaringsstatus.
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Kulturhistoriske interesser omfatter 
fortidsminder på land og på havbun-
den og Frederikshavn Kommunes 
kulturhistoriske udpegninger.

Der findes ingen fredede fortidsmin-
der på strækningen, og de registrere-
de, ikke-fredede fortidsminder består 
især af enkeltfund, som er fjernet fra 
findestedet. Ved den nordlige del af 
strækningen findes et område med 
befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig i 
klitterne.

Strandfodringen vil sandsynligvis 
ændre synligheden af befæstnings-
anlæggene på grund af delvis tildæk-
ning af sand, men vind og bølger vil 
løbende fjerne sandet, så anlæggene 
igen bliver synlige. Konsekvensen for 
befæstningsanlægget vurderes derfor 
samlet set at være begrænset, da ef-
fekterne er så små og midlertidige, at 
de ikke har betydning for funktionen 
som kulturhistorisk element. Samti-
dig vil den planlagte kystbeskyttelse 
sikre, at fortidsminderne ikke ender 
på stranden eller i havet, da kystlinjen 
fastholdes..

Ved sandfodringen tilføres havbunden 
store mængder af sand ved klapning, 
rainbowing eller fodring med flyde-
rørledning.. Metoderne kan i forskellig 
grad forstyrre havbunden og poten-
tielt medføre skade på både registre-
rede og endnu ukendte fortidsminder, 
der findes her. Sandsynligheden for, at 
det tunge materiel eller sand med stor 
kraft rammer og ødelægger et fortids-
minde, vurderes dog at være lille, da 
et fortidsminde skal være blotlagt i et 
vist omfang for at blive ødelagt.

På strækningen findes fire beskyt-
tede fortidsminder i form af vrag på 
havbunden, som kan blive væsentligt 
påvirket. Det vurderes, at fortids-

KULTURARV OG 
HISTORISKE INTERESSER  

Vippefyret med det Grå 
Fyr i baggrunden. 

minderne ikke vil blive skadet ved 
klapning eller rainbowing, men at det 
kun tildækkes med sand. Brug af en 
bundliggende rørledning, der sænkes 
langsomt og ligger stille på havbun-
den, vurderes heller ikke at beskadige 
fortidsminder på havbunden. Derimod 
kan brug af bundankre til fastholdel-
se af rørledninger medføre skade på 
såvel registrerede som endnu ukendte 
fortidsminder på havbunden. Kon-
sekvensen for det beskyttede vrag, 
hvis det bliver ramt af bundankre, 
kan dermed være væsentlig. Der er 
derfor fastlagt et 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, vil 
der ikke være nogen påvirkning af det 
beskyttede vrag.

I forbindelse med strandfodring kan 
strandens bredde blive udvidet mel-
lem bølgebryderne. Hvis der findes 
såvel registrerede eller endnu ukendte 
fortidsminder på havbunden inden for 
bølgebryderne, vil de derfor potentielt 
blive tildækket med sand. Der er dog 

kun registreret ét fortidsminde, som 
ligger nær en bølgebryder. Det drejer 
sig om et mere end 100 år gammelt 
vrag, som forventes at kunne blive 
tildækket med sand uden at blive øde-
lagt. Det samme vil være tilfældet for 
andre  ukendte fortidsminder i mellem 
og nær bølgebryderne. Påvirknin-
gen af fortidsminder på havbunden 
vurderes derfor samlet set at være 
begrænset.

Frederikshavn Kommunens retnings-
linjer for værdifulde kulturmiljøer og 
kulturarvsarealer på strækningen spe-
cificerer, at de kulturhistoriske elemen-
ter skal beskyttes mod anlægsarbejde, 
samt nye anlæg og bebyggelse, der 
forringer deres værdi. Den planlagte 
kystbeskyttelse vil kun medføre en 
kortvarig, visuel påvirkning af udpeg-
ningerne, og arbejdet er derfor ikke i 
strid med retningslinjerne for udpeg-
ningerne.
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De materielle goder, der kan blive 
påvirket af den planlagte kystbeskyt-
telse består af private ejendomme, 
erhvervsejendomme og infrastruktur. 

Kystbeskyttelsen vil generelt beskytte 
de private ejendomme og erhvervs-
ejendommene mod erosion, som i 
værste fald kunne betyde, at fem 
boliger og sommerhuse ville ende i 
havet inden for perioden 2020-24, 
hvis der ikke blev sandfodret. Samtidig 
vil kysten ikke nærme sig de øvrige 
ejendomme i området. da kystlinjen 
og klitterne fastholdes. Påvirkningen 
vurderes derfor at være moderat og 
positiv.

Ifølge Frederikshavn Kommune har 
sandfodringen stor betydning for 

lysten til at investere i området langs 
kysten. Den øgede investeringslyst har 
en f.eks. en positiv effekt på lysten til 
at bygge et nyt sommerhus eller købe 
et sommerhus nær kysten. Tilsvarende 
viser en undersøgelse, at der er en 
positiv effekt på ejendomsværdierne 
nær områder, hvor der udføres sand-
fodring.  Den stigende ejendomsværdi 
afspejler bl.a. lysten til at købe og bo-
sætte sig, hvilket vil bevare og styrke 
det lokale samfund.

Der findes ingen erhvervsejendom-
me, som er i risiko for at gå tabt eller 
blive oversvømmet inden for perioden 
2020-24. Dog er kystbeskyttelsen 
med til at sikre erhvervsbygninger 
på længere sigt, ligesom investe-
ringslysten bevares. Kystbeskyttelsen 

vurderes fat være positiv, men med  
begrænset konsekvens for erhvervs-
ejendomme.

Langs strækningen findes veje og 
stier i og nær klitterne, som vil blive 
beskyttet mod at erodere væk som 
følge af kystbeskyttelsen. Fremkom-
meligheden til og fra områderne langs 
kysten opretholdes dermed, ligesom  
kystbeskyttelsen sikrer, at skrånings-
beskyttelsen ikke undergraves og 
kollapser. Kystbeskyttelsen vil dog kun 
have ubetydelig effekt for infrastruktur 
frem til 2024, mens effekten kan få 
stor betydning på længere sigt.

MATERIELLE GODER

Det Grå Fyr og parkeringspladsen ved Grenen
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Den planlagte kystbeskyttelse kan 
medføre konsekvenser for turisme 
og rekreation ved at påvirke kystens 
attraktionsværdi, rekreative værdi og 
udviklingen af turismen.

Kystbeskyttelsen vil bidrage til at op-
retholde det kendte billede af kysten 
ved Skagen. Samtidig vil velholdte 
strande og klitter give de besøgene 
et indtryk af trygge rammer, som vil 
fastholde strandene som et udsøgt 
besøgsmål. På strækninger, hvor høf-
der, bølgebrydere og skråningsbeskyt-
telse er en del af det kendte strandbil-
lede, bidrager kystbeskyttelsen til, at 
anlæggene fremstår velbevarede og 
tilgængelige. 

En stor del af befolkningen gør i vidt 
omfang brug af kysten og stranden til 
flere aktiviteter som f.eks. vandreture, 
løb, windsurfing og kulturelle events 
mv. Via indsatsen for kystbeskyttelse 
vil lokalbefolkningen og turister stadig 

kunne deltage i de arrangementer, 
som foregår helt nede på stranden, og 
kræver en bred strand.

Kystens visuelle udtryk kan ændre 
karakter efter strandfodring, men æn-
dringen vil være midlertidig indtil vand 
og vind igen giver kysten et naturligt 
udtryk. Den midlertidige ændring for-
ventes derfor ikke at have væsentlig 
indvirkning på turismen. 

Mens strandfodringen gennemføres, 
vil enkelte dele af stranden i perioder 
være delvist blokeret. Arbejdet vil 
være midlertidigt, så påvirkningen 
vurderes at være begrænset, da det er 
muligt for strandgæsterne og bruger-
ne at undgå arbejdet ved at benytte 
andre dele af stranden. 

Skibe og entreprenørmaskiner med-
fører støj og forurening af luften, som 
kan virke generende for turister og 
andre besøgende ved de berørte kyst-

strækninger. Dog kan selve arbejdet 
med kystbeskyttelse også tiltrække 
turister og lokale, som er nysgerrige 
på, hvordan indsatsen finder sted. Iføl-
ge Frederikshavn Kommune har der 
ikke tidligere været rettet henvendelse 
fra turister, som har oplevet gener af 
øget støj eller luftforurening i forbin-
delse med strandfodringen. Påvirknin-
gen vurderes derfor at være moderat.

Den planlagte kystbeskyttelse vil sam-
let set  bidrage til at bevare og styrke 
de gunstige forhold langs kysten og 
på strandene, og dermed understøtte 
den positive udvikling i turismeak-
tiviteten ved Skagen. Selv om der 
forekommer midlertidige negative 
påvirkninger anses det som værende 
af underordnet betydning i forhold til 
bevarelsen af det attraktive kystland-
skab. Påvirkningen vurderes derfor at 
være positiv og moderat.

TURISME OG 
REKREATION

Stranden langs Skagen har stor rekreativ værdi.
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Kystbeskyttelsen vil kunne medføre 
miljøafledte påvirkninger af menne-
skers sundhed, badesikkerhed, tryg-
hed og beskæftigelse.

Menneskers sundhed kan potentielt 
blive påvirket af den planlagte kystbe-
skyttelse, da der vil forekomme gener i 
form af støj og forurening i forbindelse 
med skibe og entreprenørmaskiner.

Strandfodringen udføres i døgndrift 
i op til 4 uger. Der er i den forbindel-
se 1.663 støjfølsomme bygninger på 
strækningen, der potentielt kan blive 
berørt med en støjkilde fra anlægs-
arbejdet på 40-70 dB, når strandfod-
ringen udføres uden for almindelig 
arbejdstid. Herudover kan ni støjføl-
somme bygninger udsættes for støj 
over 70 dB. De sundhedsmæssige 
konsekvenser for mennesker ved støj 
vurderes at være moderate for be-
boere og brugere af de 1.672 boliger, 
da støjen kan påvirke folks søvn og 
mulighed for rekreation. Terrænets 
udformning vil dog kunne påvirke 
støjens udbredelse, og f.eks. klitter vil i 

BEFOLKNING OG 
MENNESKERS SUNDHED

Aktiviteterne i forbindelse med strandfodring langs kysten, medfører emissioner og 
støj, men medvirker samtidigt til at mindske risikoen for erosion og oversvømmelse.

de fleste tilfælde have en dæmpende 
effekt. Den samlede konsekvens af 
påvirkningen af støjniveauet vurderes 
at være moderat.
 
Kystbeskyttelsen vil medføre, at der 
i en periode forekommer en forøget 
luftforurening tæt på arbejdet med 
strandfodring. Det er især forøgede 
NO2-immissioner fra skibe og ma-
skiner, som vil have betydning for 
luftkvaliteten. Luftpåvirkningen vil 
dog være midlertidig med en moderat 
NOX-påvirkning og en ubetydelig CO- 
og partikelpåvirkning. Den samlede 
konsekvens af påvirkningen af luftkva-
liteten for befolkningen vurderes at 
være begrænset. 

Den planlagte kystbeskyttelse kan på-
virke tryghedsfølelsen positivt for de 
borgere, der bor langs strækningen,. 
Det skyldes, at kystbeskyttelsen mind-
sker risikoen for oversvømmelse og 
tab af ejendom som følge af erosion af 
kysten samt klitgennembrud. Des-
uden kan bevaring af kystforholdene 
betyde, at turismeerhvervet påvirkes 

positivt, hvilket i høj grad kan føre til 
en positiv påvirkning af følelsen af 
tryghed hos den del af befolkningen, 
der er beskæftiget inden for turisme-
erhvervet og detailhandlen. 

Kystbeskyttelsen har såvel direkte som 
indirekte betydning for beskæftigelsen 
i lokalområdet langs kysten, da der 
er adskillige arbejdspladser forbun-
det med arbejdet. Kystbeskyttelsen 
kan desuden være medvirkende til at 
påvirke lysten til investering i lokalom-
råderne ved kysten i en positiv retning 
ved at fastholde ejendomsværdierne 
og de gode beskæftigelsesvilkår. 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.

27



Hvis flere projekter foregår i samme 
område på samme tid, er det relevant 
at vurdere deres samlede effekt på 
miljøet, hvilket også kaldes den kumu-
lative effekt. Det er vigtigt at forholde 
sig til den kumulative effekt, da den 
samlede effekt af påvirkningerne fra 
flere projekter og planer kan være væ-
sentlige, selvom påvirkningen fra det 
enkelte projekt isoleret set ikke er det. 
Eksempler på påvirkninger, der kan 
være kumulative, er f.eks.  landskabs-
påvirkninger, støj, tab af levesteder for 
dyr og planter o.l.

For at kunne vurdere, om der er ku-
mulative virkninger, som kan forstærke 
miljøkonsekvenserne fra kystbeskyt-
telsen, ses derfor på andre planer og 
projekter i området. Ved Skagen er 
der fundet følgende planer og projek-
ter, som vurderes at kunne medføre 
kumulative effekter:

• Vedligeholdelse af hård 
kystbeskyttelse

• Udvidelse af Skagen Havn
• Oprensning af Skagen Havn
• Udledninger fra øvrig skibstrafik, 

udvidelsen af Skagen Havn, 
trafik på land og andre 
kystbeskyttelsesprojekter

• De nationale CO2-udledninger
• Planer og projekter inden for 

turisme og rekreation

Vedligeholdelsen af den eksisterende 
hårde kystbeskyttelse kan medfø-
re yderligere fysisk og visuel uro på 
stranden og ved den midlertidige 
arbejdsplads. Aktiviteterne falder ikke 
nødvendigvis sammen med, at der 
gennemføres kystbeskyttelse, hvilket 
kan betyde, at strækningen udsættes 
for forstyrrelse flere gange. Hvis aktivi-
teterne sker samtidigt, vil forstyrrelsen 
være mere intensiv. Det vurderes dog, 

at vedligeholdelsesarbejdet ikke vil 
medføre en væsentlig merpåvirkning 
i forhold til den landskabelige påvirk-
ning eller for dyr og planter.  

Der gennemføres løbende oprejsning 
ved Skagen Havn, som midlertidigt 
kan give anledning til en øget mæng-
de sandpartikler i vandet i et område, 
som overlapper det, hvor kystbeskyt-
telsen finder sted. Bidraget fra oprens-
ningen vurderes dog at være meget 
begrænset og af mindre betydning 
for den midlertidigt øgede mængde 
sandpartikler i vandet, som opstår ved 
sandfodringen. 

Den planlagte etape 3 udvidelse 
af Skagen Havn kan ifølge tidligere 
undersøgelser medføre lokale påvirk-
ninger af strømforholdene på stræk-
ningen. Ændringen kan forårsage 
fremrykning af kysten umiddelbart 
nord for havnen, så stranden bliver 
ca. 20 meter bredere. Kystbeskyttel-
sens påvirkning af strømforholdene er 
begrænset, hvorfor det vurderes, at 
der ikke vil være en kumulativ effekt 
på strømforholdene mellem de to pro-
jekter. Dog kan kystbeskyttelsen være 
med til at understøtte fremrykningen 
af stranden, da sandet fra kystbeskyt-
telsen løbende transporteres hertil. 
En bredere strand er dog generelt 
positivt for muligheden for at anvende 
stranden rekreativt og sikre tryghed, 
hvilket er i god tråd med kystbeskyt-
telsens formål. 

Uddybning af havnen i forbindelse 
med havneudvidelsen kan medføre en 
øget mængde sandpartikler i van-
det. Mængden vurderes dog af være 
begrænset og uden betydning for den 
samlede midlertidige forøgelse, som 
opstår i forbindelse med sandfodrin-
gen. Anlæg af havneudvidelsen kan 
desuden medføre undervandsstøj, 

som kan medføre høreskader hos mar-
svin og sæler. Risikoen for påvirkning 
er dog begrænset til op til 60 meter 
fra arbejdet og vurderes som ubetyde-
lig. Undervandsstøj i forbindelse med 
kystbeskyttelsen er også begrænset, 
så der ikke vil forekomme væsentlige 
kumulative effekter, selvom arbejdet 
skulle finde sted samtidigt.

Havneudvidelsen medfører gener i 
form af bl.a. støj, som kan påvirke 
menneskers sundhed. Anlægsarbejdet 
foregår dog kun i dagtimerne, hvilket 
begrænser generne og den kumulative 
effekt mellem udvidelsen og kystbe-
skyttelsen. Havneudvidelsen ligger 
desuden op til Sønderstrand, hvor der 
ikke foretages kystbeskyttelse. Der er 
derfor en større afstand mellem de 
støjende aktiviteter, hvormed gener re-
duceres. Når havnen er i drift, forven-
tes der en ubetydelig kumulativ effekt 
i forhold til støj fra sandfodringen..

Der forventes at forekomme en min-
dre kumulativ effekt på luft og klima i 
forhold til den øvrige skibstrafik, trafik 
på land, udvidelsen af Skagen Havn 
og øvrige kystbeskyttelsesprojekter i 
nærheden af kyststrækningen. Effek-
ten vurderes dog ikke at være væsent-
lig. Kystbeskyttelsens klimaeffekter vil 
sammen med andre projekter bidrage 
til den samlede nationale klimapå-
virkning, der har alvorlige følger for 
klimaet. Det samlede CO2-bidrag fra 
projekterne vurderes dog i sig selv at 
være små.

Der findes en lang række planer og 
projekter på turismeområdet, der vil 
betyde en yderligere forstærkning af 
kystbeskyttelsens positive effekter på 
eksempelvis turismeudviklingen og de 
rekreative muligheder ved kysten.

KUMULATIVE EFFEKTER



HVORDAN 
REDUCERES OG UNDGÅS 
PÅVIRKNINGER FRA 
KYSTBESKYTTELSEN ?

Den planlagte kystbeskyttelse vil påvirker både mennesker og miljø. 
For at reducere påvirkningerne og undgå væsentlig indvirkning på 
miljøet er der fastlagt tiltag, der har til formål at mindske virknin-
gerne på omgivelserne. 

Der gennemføres følgende afværgetiltag:

Kulturarv og historiske interesser
I forbindelse med anbringelse af bundankre fra skibe og ved fast-
holdelse af flyderørledningen skal der opretholdes en sikkerheds-
afstand på 500 meter til de fortidsminder på havbunden, der er 
beskyttet af museumslovens § 29g, stk. 2. Zonen kan mindskes ved 
marinarkæologisk gennemgang, hvor det kan påvises, at der ikke 
findes beskyttede fortidsminder i det planlagte tracé, hvor rørled-
ningen skal udlægges.

Befolkning og menneskers sundhed
På strækninger hvor der skal udføres strandfodring, varsler Kystdi-
rektoratet, Kystbeskyttelse – Drift og Anlæg arbejdet på forhånd 
til lokalbefolkningen via lokalavisen. Arbejdet anmeldes derudover 
også til Frederikshavn kommune.
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