
Kystsikring på Vestkysten.

Indledning
Den jyske vestkyst er de fleste steder en erosionskyst og kysten vil derfor naturlig rykke 
tilbage som følge af påvirkninger af bølger, vind og strøm hvis der ikke foretages en form for 
kystbeskyttelse.

Staten (Kystdirektoratet) og en række vestjyske kommuner har derfor i fællesskab gennemført
en kystsikring langs en del af kysten gennem de sidste mange år.

På den centrale del af vestkysten (fra Agger i nord til syd for Hvide Sande) samt ved Blåvand 
har Kystdirektoratet ansvaret for kystbeskyttelsen mens der ved Lønstrup og Skagen er 
indgået samarbejdsaftaler omkring kystbeskyttelse.

På sidstnævnte strækninger er det kommunerne som udføre kystbeskyttelsen som bygherre 
mens KDI fører tilsyn med arbejdet.

Hvor kystsikres der
I 2015 er det planlagt at Kystdirektoratet kystsikrer i form af strandfodring eller kystnær 
fodring på 7 lokaliteter på den centrale del af den jyske vestkyst. Ud over disse 7 lokaliteter 
fodres der kontinuerligt på to lokaliteter (Thorsminde og Hvide Sande) med sand fra 
oprensning fra indsejlingen til havnen.

De 9 lokaliteter strækker sig fra Agger i nord til Årgab lige syd for Hvide Sande.

I alt bliver der i 2015 tilført ca. 2.500.000 m3 sand til kysten på den pågældende strækning. 
Arbejdet med kystsikring strækker sig fra foråret og hen til efteråret i udgang en af september.
Der bliver således også arbejdet i sommerperioden og i sommerferien.

Sandet hentes ved hjælp af sandsugere enten i Nordsøen på ca. 20 meters dybde eller i 
forbindelse med oprensning af havneindsejlinger og kystnære revler og sandet pumpes enten 
ind på kysten via rørledninger, pumpes ud på lavt vand foran stranden eller dumpes på 
havbunden og fordeles senere ved hjælp af gravemaskiner.

5-årige aftaler.
Samarbejdet mellem Staten og de enkelte kommuner fungerer ved hjælp af 5-årige aftale som
aftales mellem staten og kommunerne samlet. 

I 2009 startede de første 5-årige aftaler mellem staten og de involverede kommuner og de 
nuværende 5-årige aftaler løber fra 2014-2018.

Den 5-årige aftale mellem Kystdirektoratet og de enkelte kommuner er sammensat så det ikke
nødvendigvis er præcis de samme arealer som kystsikres hvert år eller tilføres samme 
sandmængde hvert år. Dette beror på en konkret vurdering af kysten.

Som udgangspunkt er det Kystdirektoratet som tager initiativ til aftalerne. Kystdirektoratet 
gennemgår kyststrækningen, laver en analyser og et teknisk notat som forelægges 
Departementet.



Kystdirektoratet får herefter et forhandlingsmandat til forhandling med kommunerne. Den 
fælles 5-årige aftale udarbejdes i samarbejde med kommunerne og der er tale om en fælles 
aftale for alle kommunerne

Organiserings- og betalingsmodel
Betalingsmodellen mellem staten og de enkelte kommuner er at staten som udgangspunkt 
betaler 90% af udgiften mens kommunerne betaler de resterende 10%. Kommunernes andel 
er som gennemsnit 10%, men de enkelte kommuner betaler efter hvor lang en kyststrækning 
som sikres.

I forbindelse med de 5-årige aftaler mellem staten og kommunerne og det praktiske arbejde 
med strandfordring er det Kystdirektoratet som styrer det daglige arbejde.


