
Sandfodring på vestkysten 
virker reelt ikke 

Alle sandfodringer er skyllet i havet 
og bølgerne har taget 481 

kubikmeter pr. meter over 28 år 
Det svarer til en tilbagerykning på 41 

meter over de sidste 28 år 
 
 
 









Status på vestkysten efter 28 år med sandfodring 
 

 

 På Fællesstrækningen er der indpumpet 

59 mio. kubikmeter. 
 

Erosionen på 28 år er                          

112 mio. kubikmeter. 
 

Havet har taget 53 mio. kubikmeter af 

vestkysten efter en anlægsinvestering på 

mere end 2 milliarder. 
 

Det svarer til at kystprofilet skulle være 

rykket 40,15 meter tilbage i gennemsnit 

på 28 år. 
 

 

 

 

 

 

Kilde Kystdirektoratet Søndervig. 





Søndervig 
Sandfodring 2004     4,2 mio. kr. 
Sandfodring 2005                   23,9 mio. kr. 
Skråningsbeskyttelse                                                    9,5 mio. kr. 
Revlefodring 2006                      5,0 mio. kr. 
2004 – 2006       42,6 mio. kr. 
Strandfodring 2009       30,4 mio. kr. 
 
Krylen 
Revlefodringsforsøg 2007   19,0 mio. kr. 
Nødfodring ved Krylen 2008      9,7 mio. kr. 
Krylen 2007 – 2008       28,7 mio. kr. 
Nødfodring ved Krylen 2012      27,7 mio. kr.
  
Sandfodring 2004 – 2012                    129,4 mio. kr. 
Moms 25 %                       32,4 mio. kr. 
Total                      161,8 mio. kr. 
 
Som det fremgår af Nordjyske Stiftstidene var revlefodringen ved Krylen i 2007 et forsøg. 
Dette forsøg kostede 19,0 mio. kr.,men er ikke evalueret her 6 år senere i 2013. 
Sandheden er at forsøget slog totalt fejl, så der måtte strandfodres og bygges nye klitter 
ved Krylen i år 2008. 
Pris 9,7 mio. kr. 
Sandet skyllede i havet som forventet og havet var så på vej ind i baglandet igen 
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Erosions regnskab Fællestrækningen Vestkysten  1983 - 2011 

Efter 28 år er sandfodringer på 59 mio. 
kubikmeter skyllet i havet og havet har 
taget 53 mio. kubikmeter af stranden 



6.1 Enhedspriser for fodringssand 

Den hidtidige kystfodring er foregået med sand fra indvindingsområder 
beliggende inden for en afstand af 10 km fra kysten. Da de tilbageværende 
ressourcer her er begrænsede, er der gennemført en ny geologisk 
undersøgelse i området udenfor fra 10 til 20 km fra kysten. Derfor er der 
regnet med, at sandindvindingen i 2014-18 kan ske både i de nuværende 
indvindingsområder og i et nyt indvindingsområde nord for Agger. 
De anvendte enhedspriser er fastlagt på grundlag af en analyse af det 
vindende licitationstilbud fra foråret 2012 på kystfodringen samme år. 
Enhedspriserne er korrigeret, så der tages hensyn til, at det nye indvindingsområde 
vil blive anvendt. Disse priser er herefter fremskrevet til 
2014-niveau, hvorefter der er tillagt 20 % for at tage hensyn til usikkerheden 
på den fremtidige prisudvikling. De 20 % er baseret på erfaringer 
fra de tidligere fællesaftaler. 
Enhedspriserne for fodring afhængig af fodringstype og strækning fremgår 
 
The existing beach nourishment is carried out with sand from catchments 
located within a distance of 10 km from the coast. Since the remaining 
resources here are limited, has implemented a new geological 
survey in the area outside from 10 to 20 km from the coast 









Søndervig september 2004 



Sandfodringen på Vestkysten  
i 2004 var færdig 

• Arbejdet ved Søndervig færdigtEn hurtig beslutning medfører 
en hurtig arbejdsindsats. På bare en uge har Kystdirektoratet 
fordelt 90.000 m3 sand på den én kilometer lange strækning 
ud for Søndervig.  - Vejret har været med os. Fra vi begyndte 
til vi sluttede onsdag den 20. oktober, har skibene arbejdet i 
døgndrift, og det har betydet, at vi har kunnet fodre stranden 
med 15.000 m3 sand i døgnet. På denne årstid kan vi slet ikke 
regne med et sådant vejr, og vi kunne sagtens have risikeret 
stormvejr og dermed ugers inaktivitet, siger ingeniør i 
Kystdirektoratet, Michael Rasmussen. Fodringen udviklede sig 
til lidt af et tilløbsstykke og stranden var i løbet af 
efterårsferien tæt befolket af mennesker fra både nær og 
fjern, der på tæt hold kunne følge arbejdet. Også pressen 
havde fattet interesse for arbejdet, og både TV/Midt-Vest og 
DR’s TV avis havde sendt reportere til Søndervig.     For 
yderligere kommentarer kontakt Christian Ankerstjerne på 99 
63 63 74 eller 23 28 58 60. 



Der er 5000 Kubikmeter tilbage  
primo december 2004 



Sandfodringen skyllede i havet i løbet af 6 
uger 



Opmåling 21 december 2004 



17 december 2004 
efter afsluttet sandfodring 



17 december 2004 
efter afsluttet sandfodring 



17 december 2004 
efter afsluttet sandfodring 



27 december 2004 
efter afsluttet sandfodring 



27 december 2004 
efter afsluttet sandfodring 



6 januar 2005 
efter afsluttet sandfodring 



6 januar 2005 
efter afsluttet sandfodring 



6 januar 2005 
efter afsluttet sandfodring 



6 januar 2005 
efter afsluttet sandfodring 



8 januar 2005 
efter afsluttet sandfodring 



9 januar 2005 
Bunkeren står mere end 20 meter ude 

i stranden 













Søndervig juni 2012 



Krylen 16 januar 2007 



Krylen 17 januar 2007 





Krylen 17 januar 2007 



15 april 2008 



26 april 2008 



26 april 2008 



Krylen 14 august 2008 





Sandfodring September 2008 



1 oktober 2008 



1 oktober 2008 



6 oktober 2008 



6 oktober 2008 



26 november 2008 



22 december 2008 
 



22 december 2008 



17 februar 2009 









22 november 2009 



Revlefodringen fejlede 
Strandfodringen fejlede 



Sandfodringen på vestkysten 
koster i dag 92,0 mio. kr. årligt 

Staten giver i dag 86 mio. kr i tilskud 
til sandfodring plus moms i alt 

107,5 mio. kr  



25 juni 2010 





6 Februar 2011 



5 februar 2013 







Søndervig 3 januar 2012 
 



Vestkysten kollapser totalt 
hvis vi fortsætter med sandfodring 

alene 
2 milliarder er skyllet  havet 

Der er behov for nytænkning 







Trykudligning af 110 km på 
vestkysten koster kun 36,0 mio. Kr. 

om året 
Hvordan får vi skuden vendt. 

 
Det er nu finansloven behandles 

og den nye Fællesaftalen skal 
forhandles for de næste 5 år. 



Fremtidens vandstand        
DMI's bedste bud på vandstandsstigninger de næste 100 år i meter, når der ses bort fra 
landhævning. Den sorte kurve viser middelværdien, mens det grønne og blå areal viser 
usikkerheden henholdsvis globalt og omkring Danmark. 





Den årlige kapacitet er 5,0 mio. 
kubikmeter oprensning eller 

sandfodring 



Ny Sandsuger 3000 kubikmeter 
koster 85 mio. kr. 
Kubikmeterpris  

efterfølgende 5,0 kr. pr kubikmeter 
 





                                                   Ændringsforslag til finansloven 
  
                                                        2014       2015 2016         2017 
Indkøb af ny sandsuger               85,0 
Drift og vedligeholdelse               0,0          25,0 25,0          25,0 
SIC systemet på 110,0 km          36,0          36,0      36,0          36,0 
Oprensning sejlrender                 23,0 
Udgifter i alt                                 144,0        61,0 61,0          61,0 
Besparelse            19,0      111,0               100.0        100,0  mio. kr. 
  
Den eksterne leverandør af sandfodring benytter primært filippinere på sine 
sandsugere og disse reduktioner på budgettet genererer samtidig 21 nye 
danske arbejdspladser på den nye sandsuger, samt 5 nye arbejdsplaser i SIC. 
Det tager 1 år at bygge en ny sandsuger i Kina og sejltiden er 30 dage til 
Danmark. 
  
Fællesaftalen er imidlertid en femårig aftale og der er således en besparelse 
på ca. 500 mio. kr 
Over 5 år. 
 



Fiskere i demonstration  
05-03-14 10.15 af TV2/Lorry  
 
ERHVERV |  
Øresunds fiskere er efterhånden godt vrede over sandsugningen i 
Øresund, derfor vil de for for første gang i Danmarkshistorien sejle i 
demonstration til Christiansborg, det skriver Helsingør Dagblad. 
Fiskere og miljørepræsentanter samles nu for at få stoppet 
råstofudvindingen i hele Øresund. 
Det er især det rekorddybe sandsug på banken Lappen ud for Helsingør, 
der har bragt sindene i kog. 
Demonstrationen vil sejle ned gennem Øresund til Københavns Havn og 
derfra videre til Christiansborg. 
  


