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MILJØ. Kommuner forsøger at få private samarbejder til at løse behovet for sandfordring på 
Nordkysten 

 

Sandproblemet konkretiseres af Formand Per Kluge, Gilleleje Havn, her omgivet af borgmester 
Jan Ferdinandsen, Gribskov Kommune og Johannes Hecht-Nielsen, Helsingør Kommune. Ivrigt 
lyttende blandt de 33 indbudte ses også Teknisk Udvalgs formand i Gribskov Kommune, Bo Jul 
Nielsen, th. Foto: Bjarne Castella 
Sand er jo noget, der løber ud imellem fingrene ved festlige stunder på stranden, og det 
forsvinder fra Nordsjællands strande i og med at det hober sig op ud for havneindløbene – 
specielt i Hornbæk og Gilleleje. 
Det handler ikke om nogle trillebørfulde, men i alt ca.115.000 kubikmeter sand, som skal 
håndteres alene ved havnene i Gilleleje og Hornbæk hvert år. 
Derfor stod 33 repræsentanter fra Gribskov og Helsingør kommuner, fra havnene og 
miljøorganisationer ret op og ned i fire stive timer forrige tirsdag aften i Kedelrummet i Gilleleje, 
hvor der var en såkaldt workshop om en mulig genanvendelse af sandet og ikke mindst 
økonomien i håndtering af et materiale, som vi alle ved har det med at være svært at styre. 
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Havnene i Hornbæk og Gilleleje fjerner hvert år sandet fra indsejlingen til havnene, da de ellers 
ville sande til. Samtidig har den nordsjællandske kyst over en årrække mistet store mængder 
sand, som ikke kommer tilbage naturligt, og derfor var ideen med det lange møde måske at 
genanvende havnesandet langs kysten, da det er velkendt, at bedre sandstrande øger 
»værdien« af kysten, da mange turister netop søger mod Nordsjælland på grund af 
bademulighederne.  
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Mødet i torsdags var tænkt som en opstart på at finde nye løsninger, fortæller Kristian 
Birkegaard fra Center for Plan, Klima og trafik i Grib-skov Kommune. 
»Workshoppen var ment som en hjælp til de private interesser, som vi ønsker går sammen om 
at få sand på kysten. Kommunerne vil meget gerne hjælpe alle, der er interesseret i at arbejde 
videre med tanken om at bringe havnesandet ind på kysten. Denne hjælp kan være i mange 
retninger, så derfor skal alle med interesse i at arbejde med havnesandet være velkomne til at 
kontakte kommunerne, hvorefter konkret hjælp kan aftales nærmere. 
Den kommunale rolle bliver derfor at hjælpe med tid og viden, så gode tanker kan blive til noget. 
Kommunerne arbejder med projektet omkring genanvendelse af havnesand frem til og med 
september, hvor vi stiller tid og viden til rådighed. Herefter vil det blive overvejet, hvordan den 
generede viden og de nye samarbejder – som blev grundlagt ved mødet - kan forankres med 
kommunernes hjælp,« siger Kristian Birkegaard« 
 


