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Besigtigelsesnotat 11.12.2018. Nørgård Koloniens Grundejerforening

Hedensted Kommune foretog sammen med Nørgård Koloniens Grundejerforening en be-
sigtigelse af kysten og baglandet i grundejerforeningens område (matr. nr. 3n Sønderby 
By, Glud).

Til stede var:
Kasserer for Nørgård Koloniens Grundejerforening Torben Rindsig
Menig medlem Frode Bjerg.
Nanna S Frødstrup, Hedensted Kommune, By og Landskab
Sune Mikkelsen, Hedensted Kommune, Natur, Vand og Vej

I forbindelse med besigtigelsen så vi skoven mellem sommerhusene og stranden, hvor 
det tydeligt kunne ses, at den kystnære del af skoven kontinuerligt skrider i havet. Der 
sås friske jordskred og helt eller delvist væltede træer. Terrænet har sat sig 1-2 m langs 
skredlinjen i hele matriklens bredde (fig. 1-5).

Kysten mod nord er sikret med sten. Her er erosionen betydelig mindre. Det ses på luft-
fotos i bilag 1.

Grundejerforeningens kyststrækning er mere udsat for erosion end nabokyststrækningen 
mod syd. Det kan skyldes at kystsikringen nord for den aktuelle kyststrækning medfører 
en øget erosion af den aktuelle kyststrækning.

Ud fra luftfotos ses, at kysten er blevet eroderet op til ca. 26 m i perioden 1990-2018, og 
i forbindelse med besigtigelsen blev det oplyst, at der forsvinder 1-2 m af skrænten pr 
år. Der er derfor et stort ønske om at etablere hård kystsikring (ikke sandfodring) ved at 
udlægge store sten på skrænten/i vandkanten. 
Det blev oplyst, at man ved lavvande kan gå på/langs stranden mod nord. 

Den aktuelle kyststrækning og kysten mod syd fremstår utilgængelig for mennesker, på 
grund af lerskred. 
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Figur 1. På grund af ler skrider skoven i havet når kysten eroderes.

Figur 2. Skredlinje.
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Figur 3. Skredlinje. Badebro ses på nabogrunden mod nord.

Figur 4. Det ses, at den aktuelle strækning der ønskes beskyttet af kystsikring er 
mere udsat for erosion end strækningen syd for (tv i foto).
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Figur 5. Kyststrækningen mod nord er beskyttet med hård kystsikring. Der blev 
udlagt nye sten omkring 2015. Erosionen er her betydelig mindre.

Ansøgning
Det blev aftalt, at næste skridt i sagen er, at grundejerforeningen indsender en ansøg-
ning om tilladelse til at etablere den ønskede kystbeskyttelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Der skal søge via ansøgningsskemaet i Bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladel-
se til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger. Skemaet kan hentes på kommunens 
hjemmeside: https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/ansoeg-om-
kystbeskyttelse

Kystbeskyttelsesprojekter er omfattet af VVM-reglerne1 (Vurdering af Virkningerne på 
Miljøet), jf. lovens bilag 2, punkt 10k.

Sammen med ansøgningen skal derfor også indsendes en VVM-anmeldelse. VVM-anmel-
deskemaet kan også hentes på kommunens hjemmeside ved linket oven for.

Andre bemærkninger
Det blev oplyst, at grundejerforeningen tidligere har ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse 
til at etablere hård kystbeskyttelse. Dengang blev der meddelt afslag på det ansøgte.

Hedensted kommune vil afvente en konkret ansøgning inden der bliver taget stilling til 
projektet. Kommunerne har overtaget ansvaret for kystbeskyttelsesprojekter på land pr 
1. september 2018. Der må forventes en sagsbehandlingstid på op til et år i de første sa-
ger kommunen behandler omkring kystbeskyttelse.

1 lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter (VVM)

https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/ansoeg-om-kystbeskyttelse
https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/ansoeg-om-kystbeskyttelse
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Notat sendes til Torben Rindsig og Frode Bjerg.

Sune Mikkelsen, den 6. februar 2019
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Bilag 1. Luftfotos Pøt Strandby 1990 og 2018

Figur B1. Luftfoto 2018. Rød linje viser den omtrentlige vandkantslinje i 2018. Opmåling (26,79m) 
viser afstand til vandkantslinjen i 1990. Grøn linje viser den omtrentlige skredlinje hvor lerskræn-
ten skrider i havet.

Figur B2. Luftfoto 1990. I dag er marken midt i fotoet bebygget med grundejerforeningens som-
merhuse. Rød linje viser den omtrentlige vandkantslinje i 2018. Det ses, at der siden 1990 er ero-
deret op til ca. 26 m af kystlinjen ved Pøt Strandby. Det ses også, at erosionen er mindre mod 
nord, hvor der er etableret høfter.


