
Fokusområde: 

nummer handling tiltag (hvad gør vi så) uddybende beskrivelse / værdikæde / 

bæredygtighed

barrierer merværdi adfærd

samrbejdspartner ressource / vindens 

personer

mål 2030 effekt  + doumentation beregning effekt t/co2 ækv i 

2030

mål 2050 effekt  + 

doumentation

beregning effekt 

t/co2 ækv i 

2050

ejer facilitator partner myndighe

d

start stop økonomi personale andet (fx 

uddannelse)

C02 (høj/lav) effekt på 

adfærd 

(høj/lav)

bæredygtighed / 

værdikæde 

(høj/lav )

ressource

r  

(stor/lille)

merværdi 

(stor/ 

lille)

barrierer 

(stor/lille)

samlet 

vurdering 

(1-10)

1 Kystbeskyttelse af kommunal 

ejendom

Hjørring Kommune vil arbejde for at 

kystbeskytte egen ejendom, når der 

er behov herfor, herunder 

eksisterende nedkørsler til stranden.

Vurderingen vi ske ud fra en helhedsvurdering, 

herunder økonomisk vurdering

Hjørring Kommunes Kystplan + tilhørende 

handlingsplan. Kystbeskyttelsesloven

Bevarelse af adgangsveje til 

stranden. Nogle dog kun i 

sommerhalvåret. Beskyttelse 

af vigtig ejendom.

Bevarelse af 

adgangsveje til 

stranden i 

sommerhalvåret. 

Beskyttelse af 

vigtig ejendom

x x 2019 aldrig Ca. 650.000 

kr/år  

indeholdes af 

den løbende 

drift

Sagsbehandle

r (indeholdes 

i nuværende 

bemanding)

Beskyttelse af 

rekreative værdier og 

ejendom 

Kommunens økonomi Beskyttelse af værdier 

og adgangen til 

stranden har 

betydning for turisme 

og lokale. 
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2 Kystbeskyttelse af privat 

ejendom

Hjørring kommune er indstillet på at 

give tillaldelse, når der er behov for 

beskytte truede ejendomme mod 

kysterosion

Tilladelse gives efter ansøgning fra grundejer 

efter gældende lovgivning, under hensyntagen til 

at sikre bevarelse af strand, landskab, rekreative 

værdier og adgang til og på stranden.

Hjørring Kommunes Kystplan + tilhørende 

handlingsplan. Kystbeskyttelsesloven. 

Tilskudsordning til kystbeskyttelse 

administreret af staten.

grundejere og kystbeskyttelseslaug Behovet for privat 

kystbeskyttelse er reduceret 

som følge af projekter med 

forebyggende sandfodring

Behovet for privat 

kystbeskyttelse er 

yderligere 

reduceret som 

følge af projekter 

med forebyggende 

sandfodring

x 2019 aldrig Udgifter til 

anlæg og 

drift afholdes 

af de 

grundejere, 

der ansøger.

Sagsbehandle

r (indeholdes 

i nuværende 

bemanding)

Beskyttelse af værdier - 

som privat ejendom

Grundejernes økonomi Beskyttelse af huse, 

der ikke skal nedrives
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3 Håndtering af generelle 

eriosionsudfordinger og fælles 

offentlige interesser i form af 

frivillige sandfodringsprojekter

Hjørring Kommune vil støtte frivillige 

sandfordrings-projekter der bidrager 

til at udligne det naturlige 

sedimentab, med forbehold for 

byrådets beslutning. Nuværende 

projekt støtter foreløbig private 

bidrag i forholdet 1:1. 

Hjørring kommune vil sørge for at tilvejebringe 

nødvendige rammer for at sandfodringsprojekter 

kan udføres (bl.a. tilladelser og adgang til 

råstoffer, evt. ansøgning om midler). Hjørring 

Kommune er facilitator for samarbejdspartnerne 

i projekterne (Grundejerne, evt. andre 

intressanter) grundejerforeninger, m.fl.). Hjørring 

Kommune står for gennemførsel af projekterne. 

Hjørring Kommunes Kystplan + tilhørende 

handlingsplan. Kystbeskyttelsesloven.

grundejerforeninger, grundejere, Staten Fastholdelse af den 

økonomiske støtte fra staten 

til forebyggende 

kystbeskyttelse. Forsættelse 

af sandfodringsprojekter. 

Nye projekter ved Løkken og 

Tversted med forbehold for 

byrådsbeslutning herom.

Kystdirektoratet står 

for tilbagevendende 

opmåling af 

kystprofilet. 

Fastholdelse af 

den økonomiske 

støtte fra staten til 

forebyggende 

kystbeskyttelse. 

Forsættelse af 

sandfodringsproje

kter

Kystdirektoratet 

står for 

tilbagevendende 

opmåling af 

kystprofilet. 

x x x 2020 aldrig Samlet budet 

op til 3 mio 

kr/år. 

Hjørring 

Kommunes 

andel 1,5 mio 

kr/år. Budget 

skal øges hvis 

der 

sandfodres 

på flere 

Sagsbehandle

r, 

projektleder 

(indeholdes i 

nuværende 

bemanding)

Beskyttelse af værdier - 

privat ejendom, natur 

og rekreative værdier

Kommunens økonomi, 

Tilskud fra staten

Beskyttelse af huse, 

der ikke skal nedrives. 

Bevarelse af 

naturområder, strande 

og andre rekreative 

områder. Turisme

13.1 + 13.3 Opfølgning hvert 5-6. 

år
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4 Fællesaftale med staten: 

Kystbeskyttelse ved Lønstrup

Hjørring Kommune bidrager til 

sandfodring og vedligehold af 

kystbeskyttelsen ved Lønstrup i 

samarbejde med Staten 

(Kystdirektoratet)

Formålet er at beskytte Lønstrup mod erosion Siden 1980'erne har Hjørring Kommune 

indgået flerårige aftaler om drift og 

vedligehold af kystbeskyttelsesanlægget 

ved Lønstrup. Nuværende aftale løber til 

og med 2024. I aftalen er 

fodringsmængderne øget med henblik på 

at kompensere for tidligere års for 

lille.https://kyst.dk/publikationer/kystbes

kyttelse/faellesaftale-loenstrup-2020-

2024/ fodring.

Kystdirektoratet Forstærkning af kystprofilet 

ud for Lønstrup

Kystdirektoratet står 

for tilbagevendende 

opmåling af 

kystprofilet. 

Stabilisering af 

kystprofilet ud for 

Lønstrup

Kystdirektoratet 

står for 

tilbagevendende 

opmåling af 

kystprofilet. 

x x x x 2021 aldrig 2,1  mio kr/år Indeholdes i 

nuværende 

bemanding

Bevarelse af Lønstrup Kommunens økonomi Rekreative værdier, 

turisme

13.1 Opfølgning hvert 5-6. 

år
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Evaluering / 

opfølgning

ansvarlig prioriteringmål 2030 mål 2050 kommunens rolle tidsplan ressourcer

klimatilpasning - kystbeskyttelse

Data - igangværende projekter / planer  -  

hvad vi allerede gør husk dokumentation

inddragelse FN Verdenmål 

(delnummer)


