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Kystbeskyttelse Gl. Skagen 

Landindspektørfirmaet Nelleman og Bjørnkjær, har d. 24 juni 2013 igen opmålt kystprofilet ved Gl. 

Skagen på foranledning af SIC Skagen. 

SIC systemet ved Gl.Skagen blev som bekendt renoveret og udvidet i til 2,0 km i februar 2012. 

 

 

Der er nu et kysttillæg på 17.050 kubikmeter mellem Gl. Skagen og Fellen og strandbredden er 

forøget fra 30 til 50 meter som vi ser i fig 1 på næste side. 

Frederikshavn kommune har af politiske grunde ikke ønsket, at rydde op på stranden foran Gl. 

Skagen. Oprydningen ville kun koste ca. 10.000,00 kr. excl. moms. 

SIC bad sidste år og i år kommunen om at skubbe rallet på stranden foran Solnedgangspladsen op i 

klitfoden, så sandstranden kunne gendannes foran solnedgangspladsen efter trykudlignng. 
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Fig. 1 

Vi ser her at stranden er blevet 20 meter bredere mellem gl. Skagen og Fellen og at middel 

strandhøjden er forøget fra 92 cm til 148cm. 

I klitfoden er stranden hævet 84,2 cm og kystlinjen er hævet med 65,9 cm. 

Området er således nu velbeskyttet og stranden er nu således sikret mod vinterens storme. 

Fellen er samtidig reddet fra havet, idet anlægget nu har en udstrækning på 2,0 km. 

Betaling 

Frederikshavn Kommune vil imidlertid ikke betale for miljøvenlig kystbeskyttelse, selvom varen er 

leveret og kan lejes for kun 660.000,00 kr. om året. 

Frederikshavn Kommune 

Det er Frederikshavn Kommune, som har den juridiske pligt til at vedligeholde kystsikrings-

anlæggene ved Gl. Skagen og eventuelt erstatte forældet teknologi med nyere og mere miljøvenlig 

teknologi, som samtidig er langt billigere. 

Gl. Skagen Grundejerforening 

Grundejerforeningens forslag til kystbeskyttelse er i dag forældet og bør ikke genstartes. 

Frederikshavn kommune må nu leve op til deres ansvar og betale for vedligeholdelsen af  

kystsikringsanlæggene ved Gl. Skagen med nyeste teknologi. 
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klitfod 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m

feb-12 212 151,8 99 9,4 -55 -64,4

mar-13 282 165,4 153,8 91,4 17,75 -67,5

jun-13 296,2 170 146 105,8 42,6 1,5
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