
Møde mellem Samvirkets forretningsudvalg og Nordkystens fremtid d. 27.11.2017

Mødet blev afholdt på Rådhuset i Helsinge kl. 14.00 – 15.30

Deltagere:

Samvirkets forretningsudvalg:
Birgit Lund, formand, Klitgårdens Strand- og kystsikringslag 
Frits Thaulow, Hyllingebjerg-Liseleje Kystbeskyttelseslaug, 
Jens Aaris Thisted, Kystsikringsforeningen Salgårdshøj,
Finn Strandgaard Larsen, Nødebo Huse Dige-og pumpelag
Birgit Lund, formand, Klitgårdens Strand- og Kystsikringslag
Torsten Hoffmeyer, Gilleleje Strandbakker

Gribskov Kommune:
Astrid  Ravnsbæk, Direktør
Dorethe Pedersen; Centerchef
Lise Holm, Projektleder

NIRAS
Peter Klagenberg

Dagsorden:
1. Præsentation af deltagere
2. Status for projektet – Et kig i maskinrummet
3. Drøftelse af målsætninger
4. Næste møde

Referat:

1. Præsentation af deltagere
Deltagerne præsenterede sig.

2. Status på projektet ved Peter Klagenberg
Gennemgang af storm-historik, havspejlsstigninger, præmisser og målsætninger.
Herefter fælles drøftelser og spørgsmål/ kommentarer

Spørgsmål/ Kommentar: Vedr. retningslinjer for hård kystbeskyttelse: Grundejere efterspørger 
specifikke retningslinjer om dimensionering, som kan fungere som hjælp til kystgrundejere i en 
efterfølgende proces med ansøgning om hård kystsikring.
Der registreres for 3 niveauer. God, middel, dårlig/ uvirksom.

Gennemgang af faser i projektet:
1. Forundersøgelser (pågår)
2. Myndighedsprojektering
3. Miljøkonsekvensvurdering



Spørgsmål/ Kommentar: Er der taget højde for klageperioder og råstoftilladelse?
Ja – vi forventer klager. Der er indregnet klageperioder i den samlede tidsplan.

Spørgsmål/Kommentar: Betalingsmodeller – hvornår?
Betalingsmodeller afventer Kystdirektoratets retningslinjer. Forventes omkring årsskifte 2017/ 
2018

Birgit fremsender GIS-lag til Lise og Peter Klagenberg.

Spørgsmål/ Kommentarer: Fordel at holde dialog i sommerhalvåret med landliggere, som er i 
området. 
Taget til efterretning.

Spørgsmål/ kommentar: Forventes gener ifm udførelse? 
Ved strandfodring pumpes sandet ind gennem rør fra ca 1 km ude i vandet– dozere flytter derefter 
sandet på plads inde på strande. Gener vil være begrænsede, men belyses i miljøvurderingen.

Er de anviste længder af sandfodringsstrækninger fra skitseprojektet gældende? 
Udstrækning af fodringsstrækninger kvalificeres i myndighedsprojektet. Dette sker blandt andet 
vha modellering.

Kender vi antal sandfodringslag? Nej, det kender vi ikke endnu.

3. Drøftelse af målsætninger
Vi arbejder ud fra en forudsætning, hvor sikringsniveauet er 50 års hændelse i 2070.
Når modelleringer og anlægsoverslag er kendt, skal målsætninger drøftes på baggrund af faktiske 
mængder af sand.

Generelt gælder, at jo større mængder sand, der initialfodres med, jo mere sand får man får 
pengene. Samtidig gælder det, for et sandfodringsprojekt som Nordkystens fremtid, at 
vedligeholdelsesfodringen kan justeres afhængig af initialfodringens størrelse, da der ikke er hårde
konstruktioner. 

Spørgsmål/ Kommentar: Det kunne være et interessant regnestykke at få belyst: Hvad koster det 
grundejere i kombination – hårde kystsikring og sand i kombination?Ift ren hård kystsikring til 
samme sikringsniveau (eks)

4. Næste møde
Afholdes tirsdag den 16. januar 2018


