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Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse – Drift og Anlæg ønsker at gennemføre
kystbeskyttelsen langs kyststrækningen ved Skagen som beskrevet i
miljøkonsekvensrapporten. Der viser sig imidlertid at være nogle få afvigelser
fra det oprindelige ansøgte, som beskrevet i ”Ansøgning om kystbeskyttelse på
fællesaftalestrækningen ved Skagen” af 30-08-2018.
Dette notat beskriver forskelle mellem beskrivelsen af det ansøgte projekt, og
det som beskrives i miljøkonsekvensrapporten og skal således ses som en
opdatering af det ansøgte.

Ansøgning

Miljøkonsekvensrapport

S. 1. Kystbeskyttelsen vil være
erosionsbeskyttelse og foregå ved
anvendelse af kystfodring over en
samlet 2,3 km lang strækning,
fordelt på flere delstrækninger. Den
samlede Fællesaftalestrækning
omfatter 2,8 km umiddelbart nord
for Skagen Havn og 1,6 km syd for
Skagen Havn.
S. 1. Områdeafgrænsningen langs
Fællesaftalestrækningen er fra
skrænt til 6m dybdekurven

Den samlede strækning for
kystbeskyttelse er 6,6 km lang fordelt
nord og syd for Skagen Havn som på
figur 3-1.

S. 3. Der vil ske vedligeholdelse af
hård kystbeskyttelse samtidig med,
at der foretages kystfodringer.

Projektet omfatter udelukkende
strandfodring og kystnær fodring.

S. 4. Tabel 1.

Kampagnemængder oplyst i fastmål
er:

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
https://dk.ramboll.com

Områdeafgrænsningen er fra skrænt
og ud til 8 m dybdekurven.

•

Kampagner hvert andet år à
120.000 m3, som kystnær eller
strandfodring

Rambøll Danmark A/S
CVR NR. 35128417
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Medlem af FRI

•

og én kampagne i perioden på i alt
60.000 m3, som kystnær eller
strandfodring

Som alternativ til ovenstående kan
sandfodringen i stedet gennemføres
som:
•

Én kampagne i perioden på i alt
300.000 m3, som kystnær fodring

Det vil sige, at der i den 5-årige
periode kan fodres med en samlet
mængde på maks. 300.000 m3.
S. 4. Den økonomiske ramme for
kystbeskyttelsen endnu ikke
fastlagt, hvorfor omfanget af
kystbeskyttelsen ikke kendes.
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Kystbeskyttelsens omfang bliver en
samlet maksimal mængde på
300.000 m3.

