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Hedensted Kommune  

Niels Espes Vej 8 

8722 Hedensted 

Att. Sune Mikkelsen 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/00910-3 

Ref. Britt Gadsbølle Larsen 

03-04-2020 

 

Kystdirektoratets udtalelse til kommunalt fællesprojekt – 

Kystbeskyttelse i form af skråningsbeskyttelse og to T-høfder på matr. 

nr. 3n, Sønderby By, Glud, Hedensted Kommune 

 
Anmodning om udtalelse modtaget: 9. marts 2020 

 

Kystdirektoratets frist: 6. april 2020 

 

Hedensted Kommune har anmodet Kystdirektoratet om en udtalelse efter 

kystbeskyttelseslovens § 2, stk. 1, i forbindelse med et kommunalt fællesprojekt om 

kystbeskyttelse i form af skråningsbeskyttelse og to T-høfder på matr. nr. 3n, 

Sønderby By, Glud, Hedensted Kommune. 

Kystdirektoratet gør opmærksom på, at denne udtalelse er vejledende, og kan 

lægges til grund i den videre behandling af det kommunale fællesprojekt. 

Udtalelsen er udarbejdet på baggrund af det fremsendte projektmateriale.  

 

Lovgrundlag 

Når en kommunalbestyrelse, jf. kystbeskyttelseslovens § 2, stk. 1 (LBK nr. 78 af 

19/01/2017, som senest er ændret ved LOV nr. 720 af 08/06/2018), anmoder 

Kystdirektoratet om en udtalelse i forbindelse med et kommunalt fællesprojekt, 

skal Kystdirektoratet afgive en udtalelse til projektet senest 4 uger efter 

modtagelse af anmodningen.  

 

Grundlaget for udtalelsen  

Projektet omfatter etablering af 100 m skråningsbeskyttelse af marksten og to T-

høfder. Formålet er at opnå beskyttelse mod erosion af kystnære arealer samt 

beskyttelse mod ødelæggelse af bebyggelse. Fra skræntkanten er der ca. 85 m til 

nærmeste sommerhus.  

Det oplyses i ansøgningsmaterialet, at der etableres en skræntfodsbeskyttelse ved 

udlægning af fiberdug og dernæst et lag af 40-80 skærver i en tykkelse på 10 cm. 

Ovenpå afsluttes med store kampesten i en tykkelse på 50-80 cm. Anlæggets højde 

er ca. 2,50 m over middelvandstanden. Skræntfodsbeskyttelsen etableres i en 

dybde på 60 cm under middelvandstanden. Anlæggets hældning er 60 grader. T-

høfderne etableres med 50 m afstand samt 50 m afstand til den eksisterende høfde 

i nordøstlig retning. T-høfdernes længde er 22 m og den kystparallelle del af T-

høfderne er 16,5 m lang.  
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Det oplyses desuden i ansøgningsmaterialet, at der påtænkes at udføre dræning i 

området, hvilket skal lede vandet i jorden væk og forebygge nedbrydning af 

skrænten.  

 

 
Figur 1. Oversigtkort der viser matrikelgrænser og kystbeskyttelsens  

placering. Kortet er indsat fra ansøgningsmaterialet.  

Eksisterende kystbeskyttelse  

På en 800 m lang strækning nordøst for projektområdet er der eksisterende 

kystbeskyttelse i form af skråningsbeskyttelse, høfder, T-høfder og bølgebrydere. 

Projektstrækningen er påvirket af læsideerosion, forårsaget af kystbeskyttelsen 

beliggende mod nordøst.  

Syd for projektstrækningen er der omkring 600 m til eksisterende kystbeskyttelse i 

form af høfder.  

 

Vurdering af risiko ved erosion 

Det fremsendte kystbeskyttelsesprojekt har til formål at beskytte bebyggelse samt 

et kystnært areal mod erosion.  Den første række bebyggelse oven for skrænten er 

beliggende omkring kote 14,5-16,5 med en afstand på 80-90 m fra skrænten.  
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Skrænten består bl.a. af plastisk ler og det ses af ortofotos, at der løbende sker 

skred i skrænten. Det oplyses i ansøgningen, at grundvandet siver ud af skrænten i 

perioder med meget regn, hvilket betyder, at materialet bliver ustabilt.   

 

Projektstrækningen er beliggende ud til As Vig og sedimenttransportretningen er 

fra nordøst mod sydvest. Vurderet ud fra luvsideaflejring ved høfderne nordøst for 

projektstrækningen er sedimenttransporten langs kysten ikke ret stor.    

Det oplyses ikke i ansøgningen hvilken gennemsnitlig erosionsrate, der er på 

strækningen, eller hvorvidt der er oplevet konkrete hændelser med akut erosion i 

forbindelse med storm. I Kystatlas er den potentielle akutte og kroniske erosion 

registreret som moderat. 

 

Ved indtegning af skræntfodens placering på ortofotos fra 2008 og 2019, kan det 

konstateres, at der er sket en tilbagerykning af skræntfoden. Tilbagerykningen er 

størst lige umiddelbart syd for eksisterende høfder, hvorfor det vurderes, at en del 

af denne udvikling skyldes læsideerosion. I læsideområdet er skræntfoden fra 

2008 til 2019 rykket omkring 8-11 m tilbage, svarende til en gennemsnitlig årlig 

erosionsrate på 0,7-1,0 m. I området længere nedstrøms, hvor læsideeffekten er 

aftagende, er skræntfoden rykket omkring 4-6 m tilbage i samme periode, 

svarende til en gennemsnitlig årlig erosionsrate på 0,4-0,5 m.    

 

Hvis ortofotos fra før og efter etablering af den eksisterende kystbeskyttelse 

sammenlignes, eksempelvis ortofotos fra 1995 og 2019, ses det, at kystlinjen før 

etablering af kystbeskyttelsen havde et mere ensformigt forløb, og skræntfodens 

tilbagerykning i projektområdet er opstået efter etablering af høfder og 

skråningsbeskyttelse. Kystbeskyttelsen bremser nedbrydningen af skrænten og 

tilbageholder noget af den langsgående sedimenttransport, hvorfor 

projektstrækningen bliver udsat for læsideerosion, idet området ikke får tilført den 

naturlige mængde sediment.  

 

Metode og dimensioner 

Kystdirektoratet ser positivt på, at udfordringerne med grundvand håndteres ved 

eksempelvis dræning, idet det vurderes at være den primære årsag til, at der sker 

skred i skrænten.  

 

I forhold til påvirkningen fra havet, vurderes det, at den langsgående 

sedimenttransport på strækningen er lille. Høfder, som virker ved at bremse den 

langsgående sedimenttransport, vil derfor ligeledes også have en lille effekt. Det 

anbefales, at der ikke etableres høfder på projektstrækningen.   

 

Hvis der ønskes beskyttelse af skrænten mod erosion kan der etableres en 

skråningsbeskyttelse af sten, som det foreslås i ansøgningen. Det er dog vigtigt at 

være opmærksom på de negative konsekvenser, det vil have for kystområdet.   

En skråningsbeskyttelse af sten vil bremse nedbrydningen af skrænten, hvilket 

betyder, at stranden foran anlægget samt kysten nedstrøms vil få tilført mindre 

materiale. Stranden foran anlægget vil dermed forsvinde og læsideerosion vil 

medføre, at erosionsudfordringer flyttes til nabostrækningen. Kystprofilet vil 

ligeledes blive stejlere, idet skræntens placering fastholdes, mens den øvrige del af 

profilet fortsat vil være udsat for erosion, og større bølger vil derfor kunne ramme 
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kysten. Et passivt anlæg af sten vil derfor bl.a. have en natur- og miljømæssig 

påvirkning på området og påvirke den rekreative udnyttelse af kysten, samt 

reducere offentlighedens adgang langs kysten.  

 

En alternativ mulighed er, at skråningsbeskyttelsen laves af ler, hvormed den 

nederste del af skrænten påføres ler, som over tid vil nedbrydes af havet, mens den 

naturlige skrænt bagved er beskyttet. Når leret over en årrække er eroderet, kan 

der igen påføres ler. Sammenlignet med en skråningsbeskyttelse af sten, vil en 

skråningsbeskyttelse af ler ikke påvirke den natur- og miljømæssige kvalitet 

nævneværdigt, stranden foran bevares, og der vil ikke ske læsideerosion, idet leret 

naturligt nedbrydes og derfor ikke bremser materialetilførslen. Offentlighedens 

adgang langs kysten og den eksisterende rekreativ udnyttelse af kysten bevares 

ligeledes.  

 

Såfremt der benyttes passive løsninger med sten, bør der ud fra en 

helhedsbetragtning foretages kompenserende fodring, så det sikres, at den 

resterende del af kystprofilet og nedstrøms kystområder ikke påføres erosion. Ved 

kompenserende fodring bør der foretages sandfodring svarende til den naturlige 

erosion på strækningen. For at undgå en forstejling af profilet bør 

fodringsmængden desuden beregnes for hele det aktive kystprofil. Det aktive profil 

strækker sig fra skræntens top/anlæggets topkote til den dybde, hvor bølgerne 

påvirker havbunden.  

 

Af ansøgningen fremgår, at det forventes at en skråningsbeskyttelse både vil 

beskytte skrænten og betyde at feriegæster vil få en anvendelig badestrand. Til det 

skal Kystdirektoratet bemærke, at etablering af en skråningsbeskyttelse ikke vil 

medføre en bedre badestrand med mindre området tilføres sand ved sandfodring. 

Stranden er i forvejen smal og etablering af en skråningsbeskyttelse vil kun betyde 

en endnu smallere strand, idet strandens kilde til materiale afskæres.  

Kystdirektoratet anbefaler, at en eventuel tilladelse er tidsbegrænset, så den 

gælder for en periode svarende til kystbeskyttelsens levetid. Efter tilladelsens 

udløb kan der ske en fornyet vurdering af foranstaltningens effekt samt påvirkning 

på kysten, herunder mulighed for adgang til og langs kysten, samt 

kystbeskyttelsens aktuelle sikkerhedsniveau og påvirkning fra klimaforandringer.  

 

I forbindelse med udarbejdelse af et konkret projekt, bør der bl.a. redegøres for 

projektets påvirkning på nabostrækninger, kystens udvikling, adgang langs kysten, 

samt øvrige hensyn i kystbeskyttelsesloven. Det bør desuden sikres, at der er 

overensstemmelse mellem målsætning og effekt af projektet.  

 

Vejledning om vedligeholdelse  

Ud fra en helhedsbetragtning anbefales det, at der i forbindelse med et passivt 

kystbeskyttelsesprojekt foretages sandfodring. Tilstrækkelig sandfodring vil 

medvirke til, at risikoen ved erosion reduceres på både kort og lang sigt, samt 

minimere risikoen for underminering af kystbeskyttelsen.  

 

Der bør altid ske løbende vedligeholdelse af et kystbeskyttelsesanlæg, så det sikres, 

at anlægget opretholder sin kystbeskyttende effekt. 
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Natura 2000 og VVM 

I forbindelse med en afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, skal der efter 

miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25/10/2018) træffes afgørelse om, hvorvidt 

projektet medfører, at der skal udarbejdes en miljøvurdering (VVM). Der skal 

ligeledes træffes afgørelse efter kysthabitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1062 af 

21/08/2018) om, hvorvidt projektet medfører, at der skal udarbejdes en 

konsekvensvurdering. 

Det ansøgte projekt vil ikke finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 

2000-områder. 

Kystdirektoratet vurderer, at det fremsendte projekt ikke vil påvirke et Natura 

2000-område væsentligt.  

Kystdirektoratet kan ikke oplyse, hvorvidt der er forekomst af bilag IV-arter i 

projektområdet og der henvises til Miljøstyrelsen for bemærkninger hertil.  

 

Anden lovgivning 

Tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3 erstatter en række dispensationer og 

tilladelser efter anden lovgivning, jf. kystbeskyttelseslovens § 3 a.  

 

Kystdirektoratet gør opmærksom på, at en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til 

det konkrete projekt vurderes at erstatte følgende lovgivninger:  

 

Naturbeskyttelsesloven 

- skovbyggelinje (§ 17),  

- strandbeskyttelseslinjen (§ 15)  

Afgørelser efter § 38, jf. § 11, stk. 1, i lov om skove, dog fastsætter miljø- og 

fødevareministeren vilkår om, at et andet areal bliver fredskovspligtigt 

(erstatningsskov) efter § 39 a.   

 

Kystdirektoratets vurdering i forhold til inklusion af anden lovgivning er 

vejledende. 

 

Alternative løsningsforslag 

Kystdirektoratet anbefaler en alternativ løsning i form af en skråningsbeskyttelse 

af ler i stedet for den ansøgte skråningsbeskyttelse af sten og to T-høfder.  

Leret lægges på den nederste del af skrænten, hvormed leret vil blive eroderet i 

stedet for at den naturlige skrænt. Da leret over tid vil nedbrydes har denne 

metode ikke de samme negative konsekvenser for kystens udvikling og 

nabostrækningen, som en skråningsbeskyttelse af sten har. Projektet skal gentages 

efter en årrække (varierende) for at opretholde en kystbeskyttende effekt.   

 

Foruden en skråningsbeskyttelse af ler anbefales det, at den eksisterende høfde 

umiddelbart nordøst for projektstrækningen forkortes. Det vil medføre, at 

læsideerosionen, som projektstrækningen er udsat for, reduceres.  
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Grundvand og vandmætning af skrænten bør desuden håndteres, så skred i 

skrænten mindskes. Det bør undersøges nærmere hvordan dette gøres bedst, 

eksempelvis ved dræning, som det nævnes i ansøgningsmaterialet.  

 

Den videre proces  

Næste skridt i processen er, at kommunalbestyrelsen beslutter, om sagen fremmes. 

Beslutningen træffes på baggrund af denne udtalelse fra Kystdirektoratet samt en 

eventuel udtalelse fra de ejere af fast ejendom, der kan opnå beskyttelse eller 

anden fordel ved projektet.  

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter ikke at fremme projektet, underrettes de 

borgere, som har anmodet om igangsættelsen af projektet. Hvis projektet 

fremmes, underrettes de ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller 

anden fordel ved projektet. Kommunalbestyrelsen offentliggør herefter på 

kommunens hjemmeside oplysninger om, hvornår de enkelte processkridt 

forventes afsluttet, herunder om eventuelle forsinkelser. Derefter udarbejder 

kommunalbestyrelsen et konkret projekt og indsender en ansøgning til 

kommunen. Kommunalbestyrelsen kan vælge at afholde et eller flere møder med 

de berørte grundejere i løbet af projektet.  

Kommunalbestyrelsen sender projektet i høring hos alle, som kan blive pålagt 

bidragspligt. Høringsfristen er mindst 4 uger. Høringsmaterialet skal som 

minimum indeholde en redegørelse for, hvilke foranstaltninger, der skal 

gennemføres, og hvorledes samtlige udgifter skal afholdes (bidragsfordeling).  

Efter høringen er afsluttet, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om det 

konkrete projekt. Afgørelsen indeholder en tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet 

efter § 3 med evt. inklusion af anden lovligning samt bidragsfordeling med 

redegørelse for den. Endvidere kan afgørelse ift. VVM-pligt samt afgørelse om, 

hvorvidt der skal foretages en konsekvensvurdering inddrages. Det forudsætter 

dog, at sagsbehandlingsprocessen vedr. disse regler er blevet fulgt.  Afgørelsen skal 

skriftligt meddeles ejere af naboejendomme og klageberettigede personer, 

organisationer og foreninger samt berørte offentlige myndigheder. Afgørelsen 

offentliggøres desuden på kommunens hjemmeside.   

Kommunen skal i løbet af processen beslutte, om der skal oprettes et 

kystbeskyttelseslag og udarbejdes vedtægter for laget.  

Yderligere information om procesforløbet i forbindelse med et kommunalt 

fællesprojekt kan findes på Kystdirektoratets hjemmeside:  

https://kyst.dk/kyster-og-klima/kystbeskyttelse/undervisningsmateriale/ 

 

Opsummering  

Kystdirektoratet vurderer, at de største udfordringer på strækningen er skred i 

skrænten forårsaget af grundvand. Der ses dog også en tilbagerykning af 

skræntfoden, hvilket i høj grad er påvirket af læsideerosion fra eksisterende 

kystbeskyttelse nordøst for projektstrækningen. 

 

Kystdirektoratet vurderer, at det ansøgte projekt med etablering af en 

skråningsbeskyttelse af sten og to T-høfder ikke vil være en hensigtsmæssig 

løsning for udfordringerne på strækningen. Der er på projektstrækningen kun en 

lille langsgående sedimenttransport, hvorfor høfder ikke vil være en effektiv 

metode. En skråningsbeskyttelse vil i stedet kunne reducere erosion af skrænten 

ved forhøjet vandstand. Kystdirektoratet anbefaler dog, at skråningsbeskyttelsen 
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opbygges af ler i stedet for sten, så de negative påvirkninger på kysten reduceres, 

mens der stadig opnås en kystbeskyttende effekt.   

 

Såfremt der gives tilladelse til passive kystbeskyttelsesanlæg, bør der indgå 

kompenserende fodring for at sikre, at risikoen reduceres på både kort og lang sigt, 

samt for at kompensere for negative påvirkninger på nabostrækningen og den 

øvrige del af kystprofilet.  

 

Den eksisterende høfde umiddelbart nordøst for projektstrækningen kan med 

fordel forkortes, idet høfden skaber læsideerosion og derfor har en 

uhensigtsmæssig påvirkning på projektstrækningen.  

 

Kystdirektoratet ser positivt på håndtering af udfordringer med grundvand, 

eksempelvis ved etablering af dræn. Det bør undersøges nærmere hvilken konkret 

løsning, der bedst håndterer udfordringerne med grundvand og skred på 

projektstrækningen.  

 

Det bør i det videre arbejde med kystbeskyttelsesprojektet bl.a. vurderes hvilken 

påvirkning projektet vil få på nabostrækninger, kystens udvikling, adgang langs 

kysten, samt øvrige hensyn i kystbeskyttelsesloven. Det bør desuden sikres, at der 

er overensstemmelse mellem målsætning og effekt af projektet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Britt Gadsbølle Larsen 

bga@kyst.dk 

 

 

 

 

 

 


