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Notat fra borgermøde den 23.2.2016 i Gribskov kommune om skitseprojektet ”Nordkystens 

fremtid”. 

 

Christian Helledie, COWI gennemgik projektet i hovedtræk. 

 

Teknikken. 

Der planlægges sandfodring på 1 strækning i Halsnæs, 5 strækninger i Gribskov og 1 strækning i 

Helsingør. Man har regnet sig frem til, at der skal udføres en initial-fodring med 60 m3 sand/m og 

derefter en vedligeholdelsesfodring med 5 m3 sand/m. 

Strækningerne i Gribskov kommune er: 

 Tisvildeleje - Vincentstien 

 Rågeleje – Trillingerne 

 Havstokken - Feriebyen 

 Gilleleje Havn - Nakkehoved fyr 

 Jørgenshvilevej - Dronningmølle strand 

 

Hård kystsikring er ifølge projektet tænkt udbygget på 10 km af den samlede strækning fra 

Hundested til Helsingør med ny/forstærket skræntsikring og anlæg af 10 bølgebrydere. Hvor disse 

10 km og de 10 bølgebrydere ligger er ikke specificeret i skitseprojektet. 

Helledie omtalte - formentlig for at please Kystdirektoratet - at skræntsikring af sten kunne dækkes 

med jord og sand. 

 

Økonomien. 

Finansiering og bidragsfordeling har man skubbet foran sig. Det oplystes, at man vil tage fat på det i 

2017. Man vil støtte sig til et notat udarbejdet af advokatfirmaet Horten.  

Det notat peger ikke på nogen nem løsning. 

 

Økonomien i det samlede projekt fra Hundested til Helsingør er kalkuleret således: 

Sandfodring inkl. rådgiver: 105 mio kr plus moms ved start, derefter 7,3 mio kr plus moms om året. 

Reparation af 10 km skræntfodsikring og 10 nye bølgebrydere: 70 mio kr plus moms og muligvis 

også plus rådgiver fordelt over 20 år. 

 

 

Mødets forløb i udpluk. 

 Jeg skønner, at ca. 80 – 100 var mødt op, og der var en god stemning. 

 Der blev spurgt til det pilotforsøg mellem Rågeleje og Vincentstien, som tidligere indgik i 

planen. Det er droppet uden at der blev givet begrundelse. 

 Der blev spurgt til, at kommunen nu for anden gang har lagt sand og ral foran muren ved 

Rågeleje. Igen forsvandt materialet efter få uger. Kommunen svarede, at det var det eneste, 

som de kunne få lov til af Kystdirektoratet med kort varsel. 

 Der blev nævnt den årlige sandfodring på Gilleleje Strandbakker, som også forsvinder hvert 

år, uden at man kan iagttage en sandvandring ind til naboerne mod øst. 

 Ca. 5 deltagere benyttede lejligheden til at besvære sig over Kystdirektoratet, som dels gav 

afslag på fast kystsikring svarende til, hvad deres naboer allerede havde, dels gav tilladelser 



med vilkår om lokal, kostbar sandfodring uden nytteværdi og dels havde uendelig lang 

sagsbehandlingstid. 

 En grundejer på Jørgenshvilevej havde oplevet, at han havde retableret en del af sin grund 

efter stormen Bodil, hvorefter nogen havde klaget til Kystdirektoratet, som havde pålagt 

ham at fjerne retableringen. Så kom stormen Urd, og nu var det meste af hans retablering 

væk. 

 Et par grundejere undrede sig over, at kommunen fjernede sin egen skræntsikring i Tinkerup 

og havde lignende tanker ved Salgårdshøj. 

 

Borgmester, Kim Valentin, markerede fra et møde med Miljøminister, Esben Lunde Larsen, at 

ministeren vil bede Kystdirektoratet om positive reaktioner på hård kystsikring og at 

sagsbehandlingstiden på indsendte projekter skal reduceres!  

 

Borgmesteren sluttede mødet med at love at gå foran i arbejdet for at realisere projektet. 

 

 


