
Påstand Fakta
1,7 mio. m3 sand til strandene i Gribskov Det er korrekt, at rådgiverne (COWI osv) har 

vurderet, at der skal bruges 1,7, mio. m3 sand og ral 
til at fælles kystbeskyttelsesprojekt på Nordkysten. 
Det er et samarbejde mellem Halsnæs, Gribskov og 
Helsingør Kommuner; fra Hundested i vest til 
Helsingør i øst. Det er en strækning på godt 60 km.

Der skal bruges 100 mio. kr. til opstart af 
sandfodring. Dertil kommer udgift på 60 mio. kr til 
skræntfodssikring og 10 mio. kr. til bølgebrydere over
de næste 20 år. Det er kommunerne der betaler 
regningen.

Der er ikke taget stilling til, hvem der skal betale for 
kystbeskyttelsen. Men byrådene i de 3 kommuner 
har tidligere vedtaget en principbeslutning om, at 
grundejere i første række skal betale, samt at det er 
op til hver enkelt kommune at beslutte, om 
grundejere op til 300 meter fra kysten skal bidrage.

Reglerne for betaling af kystbeskyttelse fremgår af 
Kystbeskyttelsesloven.

I løbet af 2017 skal hver enkelt kommune beslutte 
forslag til en bidragsfordeling.

Hvor skal sandet hentes? Det er ikke planen, at sandet skal hentes i Helsingør.

I Visionsprojektet som de 3 kommuner fik udarbejdet 
i 2014, er indvindingsområder omkring Gilleleje og 
Helsingør ikke medtaget. På side 59 kan man læse: 
"Område der forventes udelukket for sandindvinding 
af hensyn til de biologiske forhold".

Der skal bruges 1,7 mio. m3 til den første 
sandfodring. Efterfølgende skal der bruges sand til 
drift. For at sikre at der er tilstrækkelig mængder 
sand til rådighed for projektet og at sandet har den 
ønskede kvalitet er anbefalingen derfor, at 
kommunerne i fællesskab søger om tilladelse til 
deres eget bygherreområde.

Derfor har planen hele tiden været at søge Styrelsen
for Vand og Naturforvaltning (SVANA) om et egnet 
sted at hente sandet. SVANA er den øverste 
myndighed på området, og de foretager blandt andet
en grundig miljøvurdering, før de afgør, hvor den 
nødvendige sand kan indvindes.

Sandfodring gør mere skade end gavn Sandfodring er en anerkendt metode til 
kystbeskyttelse. Det er staten (Kystdirektoratet) som 
skal godkende et kystbeskyttelsesprojekt.

Staten har netop udgivet en kystanalyse. Her kan 
man læse, at sand både er effektivt til 
kystbeskyttelse og omkosteffektivt.

COWI og Co har vurderet, at der kun forekommer 
mindre til ubetydelige påvirkninger på de forskellige 
naturtyper. Påvirkningerne ved strandfodring 
vurderes at være mindre end påvirkningerne i 
forbindelse med en almindelig storm.

Anbefalingen er, at der bør fodres i perioder; sent 
efterår og vinter, svarende til november til februar.


