PRESSEMEDDELELSE:
15. december 2021

Nordkystens Fremtid får 21 millioner til kystbeskyttelse
De tre nordkystkommuner Halsnæs, Gribskov og Helsingør har søgt puljemidler hos
Kystdirektoratet og fået 21 millioner kroner til det store, fælles kystbeskyttelsesprojekt
Nordkystens Fremtid.
Kommunerne Halsnæs, Gribskov og Helsingør får igen i år puljemidler til beskyttelse af
Nordkysten. Sidste år fik de tre kommuner 20 millioner kroner fra Kystdirektoratets pulje til
kystbeskyttelse, og i år er beløbet 21 millioner.
Borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær glæder sig over, at de tre kommuners
fælles kystbeskyttelsesprojekt ’Nordkystens Fremtid’ bliver prioriteret:
”Alle midler er velkomne, for vi har virkelig brug for dem. Anlægsomkostningerne alene
koster 135 millioner, og derudover koster det cirka 42 millioner kroner hvert femte år at
vedligeholde kystbeskyttelsen. Så vi håber naturligvis, at Kystdirektoratet husker os, når der
uddeles puljemidler igen næste år,” siger Benedikte Kiær.
Statskroner til kystbeskyttelse
Formålet med ’Nordkystens Fremtid’ er at beskytte kysten mod fremtidige storme. Her vil
der blive strandfodret med sand og ral i stor skala. Det sikrer en strand foran de eksisterende
hårde kystsikringsanlæg. Det får bølgernes kræfter til at løbe af på stranden, og bølgerne
rammer dermed den hårde skræntfodssikring med mindre kræft.
Metoden vil beskytte de 1.135 ejendomme i første række og blandt andet kritisk
infrastruktur, fredede fortidsminder og kulturværdier.
Borgmester i Halsnæs Kommune Steffen Jensen er også glad for støttekronerne, men
påpeger ligeledes, at Kystdirektoratet gerne må have nordkystkommunerne kraftigt med i
overvejelserne igen næste år:
”Vi står med meget markante udgifter, og vi mener sådan set, at projektet falder
fuldstændig inden for rammerne af, hvad puljen lægger op til. Derfor håber og tror vi også,
at Kystdirektoratet ved næste års uddeling af puljemidler prioriterer os i endnu højere grad,”
siger Steffen Jensen.
Ser frem til at komme videre med projektet
Kystdirektoratet uddelte i 2020 knapt 40 millioner til kystbeskyttelse i Danmark, og siden har
regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afsat

yderligere 350 millioner kroner til at øge og forlænge den statslige pulje til
kystbeskyttelsesprojekter i årene 2021-2023.
Borgmester i Gribskov Kommune Anders Gerner Frost ser frem til at komme i gang med
kystsikringen:
”Jeg vil også gerne sige tak for bidraget. Vi glæder os til at komme i mål med tilladelserne og
komme i gang med at sikre Nordkysten,” siger Anders Gerner Frost.
Kommunerne ser ligeledes frem til at gøre myndighedsarbejdet færdigt sammen med
Miljøministeriet.
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