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Kære Poul Jensen og Johanna Sterner. 
 
Kystdirektoratet har den 14. maj 2014 modtaget jeres ansøgning om kystbeskyttelse ud for matr. nr. 9x, 
Strandhoved By, Hylleholt.  
 
Kystdirektoratet har i forhold til det ansøgte projekt vurderet, at de foreslåede løsninger på kystbeskyttelse på 
strækningen, ikke er de mest optimale for strækningen. Vi har i vurderingen taget udgangspunkt i, at der er tale 
om en erosionskyst, som mangler sand for igen at kunne yde tidligere tiders beskyttende og rekreative 
virkning. Det manglende sand skyldes navnlig læsideerosionen fra havnen nord for projektområdet.  
 
Kystdirektoratet har en strategi for kystbeskyttelse i Danmark. Denne underbygger og implementerer 
kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse i Kystdirektoratets sagsbehandling. Én af strategiens målsætninger 
er bl.a., at kystbeskyttelse skal ”udføres optimeret, langsigtet og ud fra en helhedsbetragtning om ikke mere 
end nødvendigt”. Ud fra denne strategi er det Kystdirektoratets anbefaling, at der på en kyststrækning, som 
den ved Strandvejen, bør foretages en kystbeskyttelse ud fra en helhedsløsning. Kystdirektoratet foreslår i det 
konkrete tilfælde, at en helhedsløsning  omfatter reparation af eksisterende mur og tilførsel af sand. Forslaget 
skal dels ses ud fra et kystbeskyttende perspektiv i forhold til beskyttelse af vejen langs strækningen, dels ud 
fra de negative konsekvenser, som hårde anlæg fører med sig og endelig ud fra et rekreativt perspektiv, idet en 
sandfodring vil genopbygge og dermed skabe en strand.   
 
En sandfodring er en effektiv kystbeskyttelse, idet man med metoden opbygger kystprofilet, hvilket tvinger 
bølgerne til at bryde længere ude, hvorved bølgeenergien ved kystlinjen mindskes, og erosionen reduceres. 
Generelt nedsætter hårde anlæg derimod sedimenttilførsel til kysten nedstrøms, den såkaldte læsideerosion.  
 
Kystdirektoratet anbefaler endvidere, at kommunen undersøger, hvorvidt sandet kan modtages fra havnen 
nord for. Der oprenses årligt 9000 m3 rent sand, som klappes. Hvis dette sand i stedet by passes, vil det være 
med til at sikre en stabil tilstand foran vejen. Kystdirektoratet vurderer umiddelbart, at denne løsning kræver 
færre udgifter, selvom der vil være udgifter forbundet med by pass løsningen og reparation af muren. 
Sammenlagt bør løsningen være billigere end de anslåede ca. 3 mio. kr., som nævnes i skitseprojektet. Dertil 
skal også lægges udgifter til vedligeholdelse af de hårde anlæg. Sandfodring løsning kræver dels en tilladelse 
efter kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 og en nyttiggørelsestilladelse fra Naturstyrelsen. 
                                                                                                                          
Vi vil gerne i dialog om Kystdirektoratets foreslåede løsning. Har I spørgsmål til de kysttekniske forhold, 
herunder reparation af de eksisterende mur, sandfodringen mm., er I velkommen til at henvende jer til 
kystteknisk chef Per Sørensen 2149 7743 / pso@kyst.dk. 
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Med venlig hilsen  
 
Ilse Gräber  
AC - fuldmægtig 
Kyst og Klima 
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