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Gr. 10-2-1-02-01 nr.100

Bølgebryder under udførelse

Kystbeskyttelse ud for Lønstrup

Kystfodring
Kystfodring består i at tilføre stranden sand. 
Derved opnår man at opretholde en høj strand, 
hvorved en stor del af bølgeenergien nedbrydes, 
inden bølgerne rammer skråningsbeskyttelsen. 
Under anlægsarbejdet blev der tilført ca.100.000 
m³ fodringssand. Sandet stammer fra oprensning i 
indsejlingen til Hirtshals Havn.

I de efterfølgende år er der tilført strækningen 20-
30.000 m³ fodringssand om året fra vestmolen i 
Hirtshals for at kompensere for det naturlige erosi-
onstab på strækningen.

Kystdirektoratet – en virksomhed under Transport- og Energiministeriet – varetager de samfundsmæssige 
interesser på kystbeskyttelsesområdet og de statslige interesser på havneområdet gennem analyser, 
projektering, anlæg, drift og varsling. Vi rådgiver Transport- og Energiministeren og varetager myn-
dighedsopgaver indenfor kystbeskyttelse, havne og statens højhedsret over søterritoriet. www.kyst.dk

Bølgebrydere
Bølgebryderne er brudstenskonstruktionerne lige 
uden for kystlinien. Som navnet siger, nedbryder 
bølgebryderne en del af den indkommende bølge-
energi, således at bølgepåvirkningerne indenfor 
på skråningsbeskyttelsen bliver reduceret. Mindst 
lige så vigtigt er det imidlertid, at bølgebryderne er 
med til at holde på fodringssandet. 

Küstenschutz bei Lønstrup
Der Küstenrückgang bei Lønstrup würde ca. 1,3 
m/Jahr betragen ohne Küstenschutzmaßnahmen. 
Die ersten Küstenschutzmaßnahmen wurden 
1982-83 errichtet. Die Kosten teilten sich der 
Staat (50%), das Nordjütländische Amt (25%) und 
Hjørring Kommune (25%).

Der Küstenschutz bei Lønstrup besteht aus einem 
Deckwerk, Strandvorspülungen und Wellenbre-
chern.

Das Deckwerk schützt den Dünenfuß bei Sturm 
gegen Wellenangriff. Durch die Strandvorspül-
ungen wird dem Strand neuer Sand zugeführt um 
den natürlichen Verlust (Erosion) durch Wellen 
und Strömung zu ersetzen. Die vorgespülte Sand-
menge beträgt 20-30.000 m³/Jahr. Die Wellen-
brecher wirken als Barriere und brechen die 
hohen Wellen, die auf den Strand zulaufen. Hier-
durch wird weniger Sand von Strand weggespült. 

Kystudviklingen
Under stormen den 24. november 1981 skete der 
som følge af den høje vandstand og de store bøl-
ger skred i klinten omkring Lønstrup. Der var tale 
om en helt ekstraordinær situation.

Bedømt over en periode på ca. 200 år har kysttil-
bagerykningen i gennemsnit været 1,3 m/år.

Det nuværende kystbeskyttelsesanlæg
Kystbeskyttelsesanlægget, som er projekteret 
af Kystdirektoratet, blev udført i 1982-83. Staten 
dækkede 50% af udgifterne, medens Hjørring 
Kommune og Nordjyllands Amt hver dækkede 
25%. Anlægget består af:

• skråningsbeskyttelse

• kystfodringssand

• bølgebrydere

Skråningsbeskyttelse
Skråningsbeskyttelsen er den konstruktion, der er 
placeret ved klintens fod. Skråningsbeskyttelsen 
er opbygget af norske brudsten og har til opgave 
at beskytte den bagvedliggende klint mod erosion 
i stormsituationer med høj vandstand og store 
bølger.Placering af informationstavle

Efter stormen den 24. november 1981

Luftfoto af Lønstrup og som-
merhusområdet nordfor


