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Afslag på ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig
råstofindvinding på Løkken Strand, Hjørring Kommune
Hjørring Kommune har den 3. maj 2019 ansøgt om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af strandsand på ca. 3,5 ha af matr.nr. 121a Løkken Ladeplads, Furreby, Løkken Strand, Hjørring Kommune.

Region Nordjyllands afgørelse
Region Nordjylland meddeler hermed afslag på ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding
på del af matr.nr. 121a Løkken Ladeplads, Furreby, Løkken Strand, Hjørring Kommune.
Region Nordjylland har vurderet, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for, at regionen kan give tilladelse til
råstofindvinding på det ansøgte areal.
Afgørelsen blev truffet af Forretningsudvalget på deres møde den 4. maj 2020, hvor et flertal vedtog at meddele afslag til indvinding af strandsand. Et flertal i Forretningsudvalget anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget
tager en dialog med Hjørring Kommune med henblik på, at der udarbejdes en helhedsplan for Løkken
Strand.
Afgørelsen er truffet på baggrund af råstoflovens § 3 og § 7 1.
Arealet, der er omfattet af afslaget, fremgår af vedlagte kortmateriale.

Regionens vurdering
I forbindelse med behandling af en ansøgning om tilladelse efter råstofloven skal Region Nordjylland afveje
interesserne på baggrund af råstoflovens formålsparagraf, § 3:
Ved lovens anvendelse skal der på den ene side lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervsmæssige
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hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, rekreative interesser, en
hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, jordog skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller
erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i
strøm- og bundforhold.

Præventiv fjernelse af fygesand
Hjørring Kommune har søgt om tilladelse til at indvinde 3000 m3 sand om året på Løkken Strand. Formålet
med ansøgningen er bl.a. at udføre en præventiv fjernelse af fygesandet, som vil kunne reducere den
mængde sand, der skal fejes på veje og nedkørsler til stranden.
Hjørring Kommune har lov til at fjerne det sand, der fyger op og lægger sig langs adgangsvejen til stranden
og længere op i byen. Fjernelse af sand på de befæstede arealer kræver ikke en tilladelse efter råstofloven.
Hjørring Kommune har i 2018 oplyst, at der i 2018 er fejet maksimalt 600 m3 fygesand på vejene, der fører
ned til stranden. Den ansøgte indvindingsmængde afviger således væsentligt fra den reelle mængde, der
fjernes, som oplyst af Hjørring Kommune. Region Nordjylland vurderer i øvrigt, at indvinding på det ansøgte
område ikke vil bidrage til præventivt at mindske mængden af fygesand på nedkørsler og veje.

Kystlandingspladsen på Løkken Strand
Hjørring Kommune har i ansøgningen angivet, at rydning af arealerne omkring molelejet er væsentlig for, at
ophalerpladsen stadig kan fungere. Fiskerbådene trækkes op ved hjælp af spil, og når der aflejres sand,
kan bådene, ifølge Hjørring Kommunes ansøgning, ikke trækkes op på stranden.
Region Nordjylland har lagt vægt på, at Hjørring Kommune har tilladelse til bypass/nyttiggørelse af rent oprensningssediment til kystfodring ved Løkken Læmole (Kystdirektoratets afgørelse af 27-02-2019). Tilladelsen muliggør bypass af sand fra indsejlingen til landingspladsen ved Løkken Læmole til brug for kystsikringsformål (sandfodring) umiddelbart nord for læmolen. Det er Region Nordjyllands vurdering, at selve kystlandingspladsen mellem bådene og havet på denne måde kan friholdes for sandaflejringer. Det er ligeledes
regionens vurdering, at sand der aflejres, hvor det er til gene for aktiviteterne omkring ophalingspladsen, bør
håndteres ved bypass efter ansøgning til Kystdirektoratet.
Region Nordjylland er generelt af den holdning, at der ikke skal ske råstofindvinding på kysten, sådan som
det kom til udtryk med vedtagelsen af Råstofplan 2012, hvor de tilbageværende graveområder langs den
nordjyske Vesterhavskyst blev taget ud af råstofplanen.
Der har i én anden sag været tale om helt særlige omstændigheder, som har været årsag til, at Region
Nordjylland har meddelt en råstoftilladelse på kysten. De helt særlige omstændigheder i den pågældende
sag var, at der på den pågældende lokalitet i modsætning til Løkken-området er tale om kystfremrykning, og
at de lokale strømforhold er årsag til, at problemer med aflejret grus ikke kan løses ved bypass.
Region Nordjylland vurderer, at der ved Løkken ikke er tale om disse helt særlige omstændigheder eller andre tilsvarende særlige omstændigheder, som kan begrunde at Hjørring Kommune skal opnå tilladelse til
råstofindvinding på stranden ved Løkken.

Side 2 af 9

Turisme og rekreative værdier
Løkken Strand er et væsentligt rekreativt område, og det område, som ansøgningen omfatter, er desuden
den del af stranden, som er bilfri i sommermånederne. Det er regionens vurdering, at det ikke vil være foreneligt hermed at tillade sandindvinding og bortkørsel af sand. Af ansøgning og høringssvar fra Hjørring
Kommune fremgår det, at indvindingen vil blive begrænset til enkelte gange om året, hvor der indvindes
større mængder, og i de tidlige morgentimer for at mindske generne for naboer og øvrige strandgæster. Så
vidt det er muligt, vil transporten væk fra stranden, ifølge ansøgningen, koordineres med den øvrige drift og
vedligeholdelse af stranden og tilstødende vejarealer.
Indvinding af 3000 m3 sand på et år vil give anledning til en transportbelastning på ca. 150 lastbiler, som kører tomme til indvindingsområdet, og igen forlader indvindingsområdet. Det er Region Nordjyllands vurdering, at en sådan transportbelastning er væsentlig inden for et rekreativt strandområde som Løkken Strand.
Selv hvis indvindingen begrænses til enkelte gange om året. Indvindingen vil medføre en væsentlig forøgelse af gener i forhold til de gener, som forekommer i forbindelse med øvrige driftsopgaver.
Region Nordjylland vurderer, at ansøgningen skal behandles efter de vejledende grænseværdier for støj i
områdetype 6 ”Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder” 2.
Inden for den ansøgte driftstid er den vejledende grænseværdi for støj i områdetype 6 35 dB(A). Hjørring
Kommune er i kommunens høringssvar ikke enig i Region Nordjyllands vurdering, men mener, at støjgrænserne bør fastsættes efter områdetype 3 – Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder, da nærmeste byområder er udlagt til byzone – blandet bolig og erhvervsområde. Selve Løkken Mole er
udlagt til erhvervs- og rekreative formål.
Region Nordjylland fastholder vurderingen af, at ansøgningen skal behandles efter de vejledende støjgrænser i områdetype 6. Ifølge vejledning nr. 5 af november 1984 om ekstern støj fra virksomheder er det normalt den planlagte anvendelse af et konkret område, der er bestemmende for hvilken områdetype, som et
givet område skal henføres til. Findes der imidlertid en mere støjfølsom anvendelse af et givet område, er
det den faktiske anvendelse, der er bestemmende ved fastlæggelse af områdetypen. Det er Region Nordjyllands vurdering, at den faktiske anvendelse af det ansøgte område medfører, at ansøgningen skal vurderes
i henhold til områdetype 6. Der foregår mange rekreative aktiviteter i området, jf. bl.a. høringssvar og Hjørring Kommunes helhedsplan af januar 2015 om Løkken Moleleje.
Badehusene på Løkken Strand er en vigtig del af turismen, ligesom stranden syd for molen anvendes til rekreative aktiviteter. Badehusene er i forbindelse med kraftig blæst og højvande i risiko for oversvømmelse.
Det er Region Nordjyllands vurdering, at indvinding af sand i det ansøgte område, vil kunne forstærke effekten af kraftig blæst på badehusene syd for molen.
Hjørring Kommune, som var råstofmyndighed frem til 2014, har i 2011 meddelt afslag på ansøgning om råstofindvinding på Løkken Strand. Af afgørelsen fremgår det, at der har været indvundet sand på stranden
siden 1970’erne, og at Hjørring Kommune i 2009 meddelte en 2-årig forlængelse af indvindingstilladelsen.
Forlængelsen blev meddelt for en begrænset periode, for at der i denne periode kunne findes alternative
muligheder for at indvinde sand. I forbindelse med forlængelsen af tilladelsen skulle Miljøcenter Aalborg
give dispensation fra klitfredningslinjen. I dispensationen har Miljøcenter Aalborg bemærket, at indvindingen
ikke er forenelig med de landskabelige og rekreative værdier på Løkken Strand, og at der ikke kunne forventes yderligere dispensationer til indvinding på Løkken Strand.
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Sårbar lokalitet
Endelig er det Region Nordjyllands vurdering, at der ikke er tale om et unikt råstof, som ikke kan hentes på
andre, mindre sårbare lokaliteter inde i landet. Der findes i Hjørring Kommune og i Vendsysselområdet flere
graveområder, hvor der kan indvindes råstoffer til samme formål, idet Hjørring Kommune i ansøgningen angiver, at sand fra Løkken Strand kan finde anvendelse som bl.a. underlag i sengebåse i kostalde.

Miljøvurderingsloven
Region Nordjylland har vurderet ansøgningen i henhold til miljøvurderingsloven og udarbejdet et udkast til
screeningsafgørelse. Udkastet har været i høring hos Hjørring Kommune, Kystdirektoratet, beboere, lodsejere og grundejerforeninger i området. I udkastet vurderer Region Nordjylland, at der skal udarbejdes en
miljøkonsekvensrapport, hvis der skal kunne gives tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på Løkken
Strand.
Region Nordjylland vurderer i udkastet, at der vil blive tale om en væsentlig påvirkning i forhold til påvirkning
af kysten og turismen i området, og at der bør redegøres for støjpåvirkning af omgivelserne.
Det er Region Nordjyllands vurdering, at den viden, som foreligger i sagen på nuværende tidspunkt, er tilstrækkelig til, at regionen kan træffe afgørelse om afslag efter råstofloven, jf. ovenstående i afsnittet ”Regionens vurdering”. Regionen vurderer, at påvirkningen af råstofindvinding vil være så væsentlig, at der ikke
umiddelbart kan opstilles afværgeforanstaltninger af miljøpåvirkninger. Region Nordjylland vurderer, at en
miljøkonsekvensrapport ikke vil ændre på dette. Det er Region Nordjyllands vurdering, at udarbejdelse af en
miljøkonsekvensrapport derfor ikke vil bidrage med væsentlig yderligere viden.

Redegørelse for processen
Region Nordjylland modtog den 3. maj 2019 en ansøgning fra Hjørring Kommune om tilladelse til råstofindvinding på Løkken Strand. Ansøgningen omfatter indvinding af 3000 m3 flyvesand om året på et ca. 3,5 ha
stort areal af matr.nr. 121a Løkken Ladeplads, Furreby, syd for Løkken Læmole. Der er søgt om en femårig
tilladelse.
Formålet med den ansøgte indvinding er:
• Rydning af arealerne omkring molelejet, så Fiskerihavnen stadig kan fungere. Fiskerbådene på kystlandingspladsen trækkes op ved hjælp af spil, og Hjørring Kommune ønsker derfor at forhindre aflejring af
sand, så bådene ikke kan trækkes op.
• At indvinde den mængde sand (ca. 1000 m3), som flyttes i forbindelse med den årlige opstilling af badehusene. Sandet planeres ud til kørevej, for at lastbilerne kan opstille badehusene.
• At fjerne fygesandet præventivt og derved reducere den mængde sand, der skal fejes på veje og nedkørsler til stranden.
• At indvinde et unikt produkt, som ønskes anvendt i teglværksproduktion, til strøelse i sengebåse i kostalde m.v., såkaldt kosand og til sandbund i Vestre Fjordpark.
Hjørring Kommune ansøgte i 2018 Region Nordjylland om tilladelse til indvinding af sand på del af matr.nr.
121a Løkken Ladeplads, Furreby, Løkken Strand. Der blev søgt om tilladelse til indvinding af 7.500 m 3 sand
over en tiårig periode.
Region Nordjylland meddelte den 13. december 2018 afslag på Hjørring Kommunes ansøgning. Afgørelsen
var bl.a. begrundet i, at den ansøgte mængde sand var væsentligt større end de 600 m3 sand, som Hjørring

Side 4 af 9

Kommune havde oplyst, at de i 2018 havde fjernet fra de befæstede arealer, samt at den ansøgte råstoftype
ikke er unik, men kan hentes fra andre lokaliteter på land.
I den seneste ansøgning er den ansøgte indvinding reduceret fra 7.500 m 3 til 3.000 m3, og den ansøgte tidsperiode er reduceret fra 10 år til 5 år. Hjørring Kommune har desuden beskrevet, at der vil ske en kompenserende sandfodring på nordsiden af Løkken Læmole i forholdet 1:1, og at indvindingen og bortkørslen af
sand vil blive koordineret med den øvrige driftsopgave på stranden, herunder opstilling af badehuse og renholdelse.
Der er gennemført en høring i forbindelse med ansøgningen af blandt andre Hjørring Kommune, Kystdirektoratet, beboere, lodsejere og grundejerforeninger i perioden 10. juli – 27. august 2019. Derudover er der
gennemført en høring af ejere af badehuse i området i perioden 15. november – 13. december 2019. Der er
kommet høringssvar fra Hjørring Kommune og Kystdirektoratet. Derudover er der kommet 11 høringssvar.
Kystdirektoratet skriver, at selve indvindingsarealet bør begrænses, og der bør redegøres for den ansøgte
indvindingsmængde på 3000 m3. Kystdirektoratet lægger vægt på, at der kompenseres med en sandmængde nord for molen svarende til den mængde, der indvindes syd for molen. Kystdirektoratet vurderer,
såfremt at der sker en kompenserende sandfodring, at indvindingen ikke vil give anledning til øget erosion.
Kystdirektoratet opstiller en række forhold, der bør redegøres yderligere for, bl.a. hvor den kompenserende
sandmængde placeres, kornstørrelse og hvordan sandet lægges ud. Kystdirektoratet har ikke taget stilling
til en evt. dispensation ift. klitfredningslinjen, jf. Kystdirektoratets høringssvar.
Hovedparten af høringssvarene fra beboere, lodsejere og grundejerforeninger viser stor betænkelighed og
utilfredshed med, at der søges om tilladelse til råstofindvinding på stranden. Der udtrykkes bl.a. en bekymring for, at fjernelse af sandet vil give anledning til, at stranden vil blive endnu smallere nord og syd for molen, og det beskrives, at vandstanden i forbindelse med storme når op forbi badehusene. Desuden påpeges
det, at stranden som badestrand og bilfri strand udgør et uhyre vigtigt bidrag til turismen i Løkken.
Regionen har modtaget ét høringssvar, som er positivt indstillet over for ansøgningen, og angiver at det vil
være en hjælp med mindre sandfygning i gaderne. Ét høringssvar tilkendegiver, at parten ikke har nogen
indvendinger mod projektet.
I henhold til den gældende kompetenceplan på råstofområdet skal ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding uden for graveområde i Råstofplan 2016 behandles politisk. Administrationen indstillede på ovennævnte baggrund til de politiske udvalg, at der meddeles afslag på ansøgningen fra Hjørring Kommune om
indvinding af fygesand på stranden ved Løkken.
Indstilling om afslag efter råstoflovens § 7 behandles i Regionens Forretningsudvalg.

Høring
Udkastet til afgørelse har været i høring hos Hjørring Kommune i perioden 20. maj 2020 – 8. juni 2020.
Hjørring Kommune har meldelt, at de ingen bemærkninger har til afgørelsen.

Offentliggørelse
Afgørelsen er den 18. juni 2020 offentliggjort på: raastoffer.rn.dk under Tilladelse til råstofindvinding, Afgørelser om tilladelser efter råstofloven.
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Klagevejledning
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt
eller offentlig bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Nordjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse, jf. Råstoflovens §§ 1316.
Klageberettigede er:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen
Offentlige myndigheder
En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
Lokale foreninger og organisationer som har en væsentlig interesse i afgørelsen
Landsdækkende foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende foreninger og organisationer som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af klagenævnets hjemmeside (naevneneshus.dk). Klageportalen kan også findes på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk
med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet,
når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for Miljøog Fødevareklagenævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). En klage afvises, hvis gebyret ikke betales indenfor
en frist fastsat af klagenævnet. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes
En klage skal være modtaget inden kontortids ophør på klagefristens sidste dag. Hvis fristen udløber på en
lørdag eller søn- og helligdag, forlænges fristen til efterfølgende hverdag.
Hvis en afgørelse ønskes behandlet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 mdr. fra det tidspunkt,
hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Heidi Højriis Poulsen
Råstofsagsbehandler
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Bilag
Det ansøgte område på Løkken Strand
Høringssvar

Kopi sendt til
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk og njl@mst.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
Vendsyssel Historiske Museum, vhm@vhm.dk
Fredningsnævnet, nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og hjoerring@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk og peterlundkristensen@gmail.com
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
Jomfrubakkernes grundejerforening, mail@peterkramer.dk
Ejerforening Løkken Strandpavillon
Løkken Vandværk, Åsendrupvej 70, Åsendrup, 9480 Løkken
Ejerforeningen Strandhotellet, Sverigesvej 6, 1., 9480 Løkken
Ejerforeningen Sdr. Strandvej 5, Hølken 8, 9480 Løkken
Hjørring Vandselskab A/S, Åstrupvej 9, 9800 Hjørring
Løkken Op- og Udhalerspil/Løkken, Vinkelvej 9, 9480 Løkken
Løkken Fiskeriforening, Vinkelvej 9, 9480 Løkken
Fiskeriforeningen, Sdr. Strandvej 23, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Brinken 1, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Brinken 2, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Brinken 3, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Brinken 4, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Brinken 5, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Brinken 6, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Damgårdsvej 15A, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Damgårdsvej 15B, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Damgårdsvej 15C, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Damgårdsvej 15 D, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Damgårdsvej 24, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Damgårdsvej 26, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Damgårdsvej 28, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Damgårdsvej 30, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Damgårdsvej 32, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Damgårdsvej 34, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Damgårdsvej 36, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Damgårdsvej 38, 9480 Løkken
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejere og beboere af Damgårdsvej 40, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Idyl 1, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Idyl 2, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Idyl 3, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Idyl 3A, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Jomfrubakkerne 43, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Jomfrubakkerne 44, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Klithavevej 10, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Klithavevej 12, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Klithavevej 14, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 10, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 12, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 14, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 16, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 18, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 26, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 28, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2A, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2B, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2C, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2D, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2D, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2E, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2F, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2G, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2H, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2I, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2K, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2L, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2M, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2N, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2P, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2Q, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2R, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2S, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2T, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2U, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 2X, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 30, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 32, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 34, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 36, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 38, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 3, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 4, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 5A ST, 9480 Løkken
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Ejere og beboere af Norgesvej 6, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 7A, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Norgesvej 8, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Romedahlsvej 1, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Romedahlsvej 11, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Romedahlsvej 2, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Romedahlsvej 3, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Romedahlsvej 4, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Romedahlsvej 5, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Romedahlsvej 6, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Romedahlsvej 7, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Romedahlsvej 8, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Romedahlsvej 9, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sdr Strandvej 8, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sdr Strandvej 10, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sdr Strandvej 12, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sdr Strandvej 14, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sdr Strandvej 16, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sdr Strandvej 6A, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sdr Strandvej 6F, 1., 9480 Løkken
Ejere og beboere af Strandstien 1, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Strandstien 3, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Strandstien 5, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Strandstien 7, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sverigesvej 6, 1.1, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sverigesvej 6, 1.2, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sverigesvej 6, 1.3, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sverigesvej 6, 1.4, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sverigesvej 6, 1.5, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sverigesvej 6, 1.6, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sømærkevej 1, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sømærkevej 2, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sømærkevej 3, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sømærkevej 4, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sømærkevej 5, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Sømærkevej 7, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Søndergade 8, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Søndergade 8, st., 9480 Løkken
Ejere og beboere af Ved Vandtårnet 3, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Ved Vandtårnet 4, 9480 Løkken
Ejere og beboere af Ved Vandtårnet 6, 9480 Løkken
Ejere af badehuse på Løkken Strand mellem Ny Strandvej og Løkken Redningshus.
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Kort
Indvindingsareal og adgangsvej

Dato: 29-05-2018
Målforhold: 1:5000
Gitte Johansen

Hjørring Kommune

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Team Vand og Jord
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
Fax 72 33 30 30
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

Hjørring den 27-08-2019
Sagsnr.: 01.09.00-A21-1-19

Høringssvar
Hjørring Kommune har den 9. juli 2019 modtaget Region Nordjyllands udkast til
screeningsafgørelse efter Miljøvurderingsloven vedr. ansøgning om råstofindvinding
på en del af matr.nr. 121a Løkken Ladeplads, Furreby, Løkken Strand.
Hjørring Kommune er uforstående overfor hvorfor Region Nordjylland vurderer at
der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.
Der blev i 2016 ansøgt om at indvinde 7.500 m3 fygesand på samme areal. I denne
sag blev det ikke vurderet at der skulle udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.
Nuværende ansøgning er den indvundne mængde reduceret og transport mm. Er
koordineret med de øvrige driftsopgaver på stranden for at minimere generne for
omkringboende.
I forbindelse med den tidligere ansøgning blev der afholdt møde med
Kystdirektoratet, som vurderede at indvindingen var muligt, så længe der blev
sandfodret med de samme mængde sand på nordsiden af molen. Det kan tilføjes at
der er er tale om indvinding af fygesand, som på sigt vil forsvinde ud af
sandbalancen. Fjernelsen af fygesand vil derfor ikke have en negativ indvirkning på
kystprofilet. Kystdirektoratet har i deres indstilling til den tidligere sag vurderet: ’at
indvindingen af overskydende fygesand ikke har en skadelig virkning på kystprofilet’.
Hjørring Kommune formoder at Kystdirektoratet har samme indstilling i denne sag
hvor indvindingsmængden er reduceret, og at der vil kunne opnås dispensation efter
Naturbeskyttelseslovens §65b, stk. 1.
Hjørring Kommune vil endnu engang pointere at både indvindingen og bortkørslen
af sand vil blive koordineret med den øvrige driftsopgaver på stranden herunder
opstilling af badehuse og renholdelse, så der ikke vil være yderligere gener for
anvendelsen af stranden og turismen i øvrigt.
Efter Hjørring Kommune har indsendt ansøgning, har vi modtaget henvendelse fra
Vestre Fjordpark omkring sagsstatus, da de aktuelt står om mangler sand, hvilket
må betyde at der ikke findes tilsvarende materialer inde i landet eller andre steder i
nærheden.
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I screeningsskemaet kan Hjørring Kommune bemærke at der under punkt 5. har
Region Nordjylland vurderet at naboarealerne er sommerhusområder og offentligt
tilgengængelige rekreative områder. Hjørring Kommune er ikke enig i dette, da
nærmeste byområder udlagt til byzone – blandet bolig og erhvervsområde. Selve
Løkken Mole er udlagt til erhvervs- og rekreative formål (se også punkt 14).
Der drives fiskeri fra Løkken Læmole hvilket også bidrager til en del transport og støj
i området, men det vurderes ikke at være uforenelig med de øvrige interesser på
stranden. Støjgrænserne bør derfor fastsættes efter områdetype 3 - Områder for
blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder.
Løkken Strand er kun bilfri i en periode af året, i denne periode vil der ikke være
indvinding på stranden, og der vil kun blive kørt sand væk i forbindelse med
opstilling af badehusene, hvor der i forvejen vil være lastbiltransport på stranden.
Der vil desuden kunne stilles vilkår vedr. driftstider/perioder i en evt. tilladelse der
kan tilgodese turismen og de rekreative interesser.

Med venlig hilsen

Gitte Johansen
Biolog
Tlf. +4572336716

Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:

Ilse Gräber Toxvig
Råstoffer
Karin Jølk Ravn-Jonsen; Margit Lund Kristensen
KDI: 19/01885, Kystdirektoratets høringssvar til ansøgning om råstoftilladelse, Løkken Strand, Hjørring
Kommune (jeres sagsnummer 2019-029628)
26. august 2019 11:25:13

Til Region Nordjylland, Jordforurening og råstoffer
Kystdirektoratet har modtaget høringen vedrørende ansøgning om råstoftilladelse på Løkken
Strand, matr. nr. 121a Løkken Ladeplads Furreby, Hjørring Kommune.
Projektet omfatter indvinding af 3000 m3 sand pr. år i en 5-årig periode. Formålet med projektet
er bl.a. præventiv fjernelse af fygesand. Kystdirektoratet anbefaler, at der gøres rede for, hvorfor
det er nødvendigt at fjerne netop 3000 m3 sand.
Sandet skal indvindes på 3,5 ha. Kystdirektoratet finder, at indvindingsarealet skal begrænses, da
fygesandet ligger umiddelbart foran klitfoden og ikke i bølgernes opskylszone.
Det fremgår af ansøgningen, at der kompenseres med en sandmængde svarende til det, der
indvindes. Kystdirektoratet vurderer, at indvindingen derfor ikke vil give ekstra erosion mellem
Løkken Læmole og Klostergrøften/Furrebybæk. Der bør dog gøres yderligere rede for, hvor den
kompenserende sandmængde placeres på strækningen og af hensyn til sandfygning, hvilken
kornstørrelse det har. Endvidere bør det beskrives, hvordan sandet lægges ud. I en evt.
miljøkonsekvensrapport bør anlægsarbejdet ifm. indvindingen og sandfodringen vurderes ift. de
øvrige anlægsarbejder på strækningen. Hertil bemærkes, at tilladelse til oprensning af sand nord
for molen og nyttiggørelse af sedimentet udløb den 4. maj 2018.
Som det også fremgår af Region Nordjyllands høringsbrev, så forudsætter projektet en
dispensation ift. klitfredningslinjen. Dette vil Kystdirektoratet tage stilling til, når vi modtager en
konkret ansøgning.
Med venlig hilsen
Ilse Gräber Toxvig
AC - fuldmægtig l Vejledning - Klima og Kystbeskyttelse
+45 41 22 37 72 l igr@kyst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk
Naturstyrelsens persondatapolitik

Til.
Region Nordjylland.
Afd. For Regional Udvikling
Jordforurening og Råstoffer
raastoffer@rn.dk

Løkken 11-08-2019.

Indsigelse i forbindelse med ansøgning om råstofudvinding på matrikel nr.
121a Løkken Ladeplads, Furreby, Hjørring Kommune, sagsnummer 2019029628.
Grundejerforeningen Sømærkets medlemmer ejer boliger der ligger umiddelbart bag
ved strandarealet hvor råstofudvindingen er planlagt.
1. Arealet er beliggende på en af Danmarks bedste og mest velbesøgte badestrande.
2. Løkken profilerer sig som badeby hvor stranden er vores vigtigste aktiv.
3. Med en 7.314 kilometer kystlinje må der kunne findes arealer hvor man kan
udvinde sand uden at risikere tab af turistindtægter og et forstyrrende element
midt på en attraktiv og velbesøgt strand.
4. Området i mellem klitten og badehusene er en del af den fredede klit og således omfattet klitfrednings bestemmelserne.

5. Ovenstående argumenter var en del af vores indsigelse omkring den tidligere
ansøgning. Siden da har vi observeret som beskrevet herunder. Billederne
herunder er taget den 7 og 9 juli 2019.

Vi har igen i år set, hvordan der bliver mindre og mindre sand på stranden ved og
nord for Redningshuset.
Råstofindvinding i form af strand sand syd for molen kan ikke undgå at påvirke den
mængde sand, der med den fremherskende strømretning bevæger sig fra syd for
molen til nord for molen og dermed har mulighed for at aflejre sig ved Redningshuset
og nordpå. Det ses tydeligt på billederne, at der nu nord for Redningshuset til tider
kun er ler og sten tilbage. Så grelt har det aldrig været før.

Vi vil vi hermed gøre indsigelse mod projektet. Vi mener ikke at råstofudvinding bør
finde sted på stranden syd for Løkken moleleje.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carsten Kristensen, formand

Region Nordjylland
Afd. For Regional Udvikling
Jordforurening og Råstoffer
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Fremsendt pr. mail til raastoffer@rn.dk
Indsigelse i forbindelse med NY ansøgning om råstofudvinding på matrikel nr. 121a Løkken
Ladeplads, Furreby, arealet syd for Løkken moleleje, sagsnummer 2018-014446

Vi kan tilslutte os Region Nordjyllands afslag på Hjørring Kommunes nye ansøgning om
sandudvinding på stranden ved Løkken.
Vi undrer os samtidig over, at Hjørring Kommune genfremsender ansøgningen – om end med en
begrænsning i mængde og tid – på baggrund af et materiale, der i bedste fald er mangelfuldt og
misvisende.
Jomfrubakkernes Grundejerforening afgav i fjor et fyldigt høringssvar, som også har relevans for
kommunens fornyede ansøgning, og som vi derfor delvis gentager i vores nye høringssvar.
Vi hæfter os dog især ved to nye punkter i kommunens ansøgning:
For det første. Kommunen skriver: ”Rydningen af arealerne omkring molelejet er væsentlig for, at
Fiskerihavnen stadig kan fungere.”
Vi er helt enig i denne betragtning, men det har INTET at gøre med kommunens ansøgning om
tilladelse til en industriel sandudvinding. Molelejet har ingen forbindelse med den del af stranden,
hvor kommune påtænker sandudvinding, tværtimod er den adskilt af selve betonmolen,
stensætning, ophalerplads etc. Selvfølgelig skal selve molelejet ryddes for sand – som det er sket
hidtil.
Vi støtter fuldt ud, at fiskerihavnen og de andre nye aktiviteter i molelejet, surfcamp m.v., får
optimale betingelser. Derfor kan det også undre, at Hjørring Kommune ikke for længst har sat
gang i den planlagte og økonomisk aftalte fornyelse af området. Bl.a. med muligheden for
detailsalg af fisk fra Fiskernes Hus.
Dette kombineret med en kontinuerlig sandrydning i molelejet kan være en værdifuld livline for
fiskerierhvervet i Løkken. Industriel sandgravning syd for molen har derimod den modsatte effekt,
idet det kan true turismeudviklingen og dermed kundegrundlaget.
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Vi kan også tilslutte os, at fygesand fjernes syd for molen i det omfang det udgør en umiddelbar
trussel mod fiskerihaven. Det er også sket hidtil, men i et omfang, der er langt mindre end de
mængder Hjørring Kommune nu i flere omgang har søgt tilladelse til – med henblik på kommerciel
udnyttelse.
Hjørring Kommunes ansøgning er vedhæftet en udtalelse fra Løkken Fiskeriforening. Det er værd
at hæfte sig ved, at udtalelsen er indhentet for over otte år siden og dateret 3. august 2011. En ny
udtalelse ville dog formentlig indeholde ovenstående betragtninger.
For det andet. Kommunen skriver: ”Badehusene er en vigtig del af turismen i Løkken.” Og som
følge heraf skal det være muligt at fjerne fygesand, så badehusene kan opstilles på et plant
grundlag.
Vi er enig i dette synspunkt. Det sker og er sket i de seneste mange år, men heller ikke det
begrunder en kommerciel sandudvinding i det omfang, kommunen nu søger tilladelse til.
Tillige forekommer det os useriøst at begrunde sandudvindingen med henblik på at anvende
sandet til fordel for 150 af landets cirka 1,5 mio. køer, produktionen af specielle mursten og sand
til anvendelse i friluftsbad. Vi erindrer om, at den tidsbegrænsede dispensation i 2009 blev givet
med henblik på, at der kunne findes alternative indvindingsarealer.
Tillige undrer det os, at Hjørring Kommune endnu en gang undlader at forholde sig til, at det
berørte område er en del af den bilfri strand i Løkken og dermed det måske mest rekreative
område i Hjørring Kommune.
Den bilfrie strand går fra molelejet og godt 500 meter mod syd. Det er i dette område, kommunen
vil foretage sandudvindingen, og det er den bilfrie strand, kommunen vil gøre til adgangsvej for
lastbiler og industrielle gravemaskiner. Det bliver ikke nævnt med ét eneste ord i
ansøgningsmaterialet.
Vi mener, at Hjørring Kommune frem for at true den bilfrie strand i stedet burde sikre dens
eksistens – til gavn for en bæredygtig turisme, der sikrer børnefamilier og andre mulighed for at
være ved stranden uden biltrafik.
-oDet følgende er dele af vores høringssvar fra i fjor, som også har relevans for den fornyende
ansøgning om sandudvinding.
Det oplyses som nævnt ikke i materialet, at adgangsvejen til det påtænkte udvindingsområde - fra
Ny Strandvej til Løkken Moleleje - går direkte igennem den bilfrie strand i Løkken. Det oplyses
heller ikke, at hele udvindingsområdet er en del af den bilfrie strand. Det er tilmed den del af den
bilfrie strand, der er tættest på Løkken by. Den bilfrie strand omfatter hele det påtænkte
udvindingsområde og tilkørselsarealet fra Ny Strandvej fra en grænse cirka 500 meter syd for
Løkken Moleleje og frem til molelejet.
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Det er kritisabelt, at disse oplysninger holdes skjult for den instans, der skal træffe afgørelse i
sagen og ligeledes for de andre høringsberettigede parter.
Vi mener, at en tilladelse til sandudvinding og kørsel med lastbiler og gravemaskiner i det ansøgte
omfang i realiteten vil ødelægge den bilfrie strand og dermed Danmarks bedste badestrand. Den
bilfrie strand er en oase for børnefamilier, strandturister, sportsfolk. Det er den eneste del af
stranden ved Løkken, der ideelt set er befriet for biludstødning, hjulspind og masse-parkering.
Samtidig er den bilfrie strand og den deraf forøgede turisme af stor økonomisk betydning for
Løkken som turistdestination. Konsekvenserne af at ødelægge tiltrækningskraften for turister fra
Danmark, Norden, Tyskland m.m. er uoverskuelig. Disse aspekter er ikke behandlet i
ansøgningsmaterialet.
Ifølge forslaget vil man give tilladelse til gravning og lastbilkørsel på stranden året rundt, frem til
kl. 8.30. På alle dage. Der planlægges således industriagtig-trafik midt i et ferieområde, der i
ekstrem grad er afhængig af strandforholdene.
Netop i de tre sommermåneder er der stor søgning til den bilfrie strand om morgenen. Mange
mennesker har gjort morgenbad i Vesterhavet til en særlig attraktion. Mange mennesker går ad
stranden til bager-indkøb i byen. Endnu flere motionerer: der er tæt trafik af jogging-folk,
vandrere, MTB-folk, folk med hunde m.fl. , og på sommerdage er børnefamilierne på stranden fra
morgenstunden. Det rekreative miljø bliver ødelagt med gravearbejde og lastbiltrafik, også på den
tid af dagen.
Heldigvis har turismen udviklet sig til ydersæsonerne. Her er man på stranden af andre grunde,
samtidig med at vinterbadning er eksploderet. Det gælder motionister, foto- og fugleentusiaster,
ravsamlere m.fl. Der er mange mennesker frem til efterårsferien, igen henover jul og nytår, og så
går det for alvor løs frem til sommeren med alle 1. halvårs små- og store ferier. Denne nye vækst i
turismen risikerer man at smadre.
En anden vigtig oplysning er udeladt i det fremsendte høringsmateriale. Grundejerforeningen er
ved aktindsigt blevet bekendt med, at Miljøministeriet, Miljøcenter Aalborg, vedrørende det nu
omhandlede område i juni 2009 gav en midlertidig dispensation til indvinding af 5.000 m³ sand pr.
år frem til 1. august 2011. Som begrundelse for dispensationen anførtes, at der i en årrække havde
fundet indvending sted og dispensationen alene blev givet med henblik på at give virksomheden
mulighed for at finde alternative indvindingsarealer eller for at omlægge virksomhedens
produktion. Det blev i afgørelsen understreget, at "der herefter ikke kan forventes meddelt
dispensation til yderligere indvinding på Løkken strand".
Som begrundelse for i fremtiden at nægte tilladelse til råstofindvinding på stranden anførtes bl.a.
at Miljøcenteret generelt ikke fandt råstofindvinding på strande og i klitområder foreneligt med
de landskabelige og rekreative værdier, der skal beskyttes med klitfredningen
at strandbredden ikke mindst i Løkken er af meget stor rekreativ værdi, og at indvinding af
strandsand, uanset at det sker ved skrabning, kan forringe rekreative kvaliteter i området

3

at en dispensation til skrabning i det konkrete tilfælde kunne skabe uhensigtsmæssige
forventninger om fremtidige lignende dispensationer
Jomfrubakkernes Grundejerforening kan ikke se, at forudsætningerne, der var gældende på
daværende tidspunkt (2009), har ændret sig i retning af et behov for at være mindre restriktiv.
Tværtimod. Det ekstreme vejr, vi oplever i disse år, sætter kysterne på en endnu hårdere prøve
end dengang, Samtidig er den rekreative udnyttelse af området omkring læmolen i Løkken øget i
forbindelse med områdefornyelsesprojektet omkring molen, og en "industrialisering" af dette
område vil klart skade den rekreative anvendelse af området og dermed turismen i Løkken som
helhed.
Jomfrubakkernes Grundejerforening mener, at det forelagte projekt vil kaste Løkken og områdets
fremtid som turistdestination ud i et risikabelt hasardspil. Den internationale trend er miljøvenlig
og bæredygtig turisme, hvor alle aspekter af turismen er i samklang med ønsket om et godt miljø.
Vi mener, at det er hovedløst og perspektivløst at begynde en industriagtig udvinding af sand på
en badestrand, der er erklæret bilfri, og som befinder sig tæt på det centrale og attraktive
turistområde i Løkken.
Med venlig hilsen
for JOMFRUBAKKERNES GRUNDEJERFORENING
Peter Kramer,
formand
mail@peterkramer.dk
tlf. 21 21 20 28
86 27 61 31
Jomfrubakkerne 17, 9480 Løkken
H. Giersings Alle 8, 8270 Højbjerg
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EJERFORENINGEN LØKKEN STRANDPAVILLON
Løkken, 27. august 2019
Til
Region Nordjylland
Afd. For Regional Udvikling
Jordforurening og Råstoffer
raastoffer@rn.dk

INDSIGELSE
Indsigelse i forbindelse med ansøgning om råstofudvinding på matrikel nr. 121a Løkken
Ladeplads, Furreby, Hjørring Kommune, sagsnummer 2019-029628
Vi i Ejerforening Løkken Strandpavillon tilslutter os hermed den indsigelse, dateret 11-08-2019, der er
indsendt af Grundejerforeningen Sømærket, Løkken.
For en ordens skyld gentager vi herunder Grundejerforeningen Sømærkets indsigelsespunkter:
1. Arealet er beliggende på en af Danmarks bedste og mest velbesøgte badestrande.
2. Løkken profilerer sig som badeby, hvor stranden er vores vigtigste aktiv.
3. Med 7.314 kilometer kystlinje i Danmark må der kunne findes andre arealer, hvor man kan udvinde
sand uden at risikere tab af turistindtægter og uden at have et forstyrrende element midt på en
attraktiv og velbesøgt strand.
4. Området mellem klitten og badehusene er en del af den fredede klit og således omfattet
klitfredningsbestemmelserne.
5. Vi har igen i år set, hvordan der bliver mindre og mindre sand på stranden ved og nord for
Redningshuset. Råstofindvinding i form af strandsand syd for molen kan ikke undgå at påvirke den
mængde sand, der med den fremherskende strømretning bevæger sig syd for molen til nord for
molen og dermed har mulighed for at aflejre sig ved Redningshuset og nordpå. Til tider er der kun
ler og sten tilbage. Så grelt har det os bekendt ikke været før.

Vi vil med ovenstående argumenter gøre indsigelse mod det konkrete råstofudvindingsprojekt.
Der bør ikke ske råstofudvinding på stranden ud for Løkken.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Anders Andersen
formand

Løkken d. 23. august 2019
Region Nordjylland
Regional Udvikling
Kontoret for Jordforurening og Råstoffer
Niels Bohrs Vej 30
9220 Ålborg Øst

Indsigelse i forbindelse med ansøgning om råstofudvinding på matrikel nr. 121a Løkken Ladeplads,
Furreby, arealet syd for Løkken moleleje, sagsnummer 2019-029628.
Som ejere af ejendom beliggende Damgårdsvej 34, 9480 Løkken og derfor hyppige brugere af det
strandareal, hvor råstofudvindingen planlægges at skulle ske, vil vi benytte lejligheden til at indsende vores
kommentarer til ovennævnte ansøgning.
Ansøgningen rummer nogle fejl/uklarheder i formalia:
1. Ansøgningen er stort set identisk med den tilsvarende ansøgning fra 2018, der blev afvist.
Forskellen mellem de to ansøgninger er dels tidshorisonten 5 år mod tidligere 10 år. Ligeledes er
indvindingsmængden nedsat fra 7500 kbm til 3000 kbm. I begge ansøgninger anføres
indvindingsarealet til at være ca. 3,5 ha. Dette strider imod de to kort, der er vedhæftet de to
ansøgninger:
I ansøgningen fra 2019 (s. 27) viser kortet et areal, der svarer til området fra molen og sydpå ca. til
toiletbygningen. I ansøgningen fra 2018 (s. 23) viser kortet et areal, der strækker sig til en linje, der
ligger en del sydligere end Damgårdsvejs/Brinkens forlængelse. Altså er arealet formindsket jf. kort,
men alligevel er indvindingsarealet begge år angivet til at være 3,5 ha. Hvorledes hænger dette
sammen?
2. I ansøgningens pkt. 25 s. 7 vedr. dispensation for bygge- og beskyttelsesliner bemærkes flg:
”Arealet er omfattet af klitfredningsbestemmelserne
Kystdirektoratet at tilkendegivet at indvindingen kan ske hvis der krav om kompenserende sandfodring”
Som kritiske og bekymrede/foruroligede læsere af ansøgningen må vi tilkendegive, at
formuleringen er nærmest uforståelig. Det skal bemærkes, at ovennævnte citat også forefindes i
ansøgningen fra 2018. Det gør ikke sagen bedre.
3. Ansøgningen i 2019 er vedlagt flere udtalelser fra interessenter, herunder formanden fra Løkken
Fiskeriforening Bøgil Nielsen. Udtalelsen stammer fra 2011 og er altså otte år gammel. Hvorfor
fandt den ikke vej til ansøgningen fra 2018?
4. Ligeledes er der udtalelser fra dyrlæger, Vestre Fjordpark og teglværk. Det unikke løkkensand
finder god anvendelse til en række formål. Har man overvejet, at indvinde sand f.eks. ved stranden
i Grønhøj? Stranden er hér meget bredere end i Løkken og mon ikke kvaliteten af sandet svarer til
Løkkens?

Yderligere vil vi påpege flg:
1. Området er beliggende indenfor klitfredningslinjen jf. Naturbeskyttelseslovens § 8. Alene dette burde
medføre, at projektet afvises.
2. Der skal årligt udvindes 3000 kubikmeter sand. Dette svarer til 8,5 cm i gennemsnit pr. år – i
fem år. I alt godt 40 cm fjernet i perioden. Naturligvis vil der komme nyt sand ind fra havet,
men en fjernelse af i alt 40 cm vil næppe kunne undgå at sænke strandens normale højde.
3. De klimaforandringer, vi oplever i disse år, vil jf. forskerne give sig udslag i en højere vandstand
end tidligere. Er dette tænkt ind i projektet? Vi påpeger det problematiske i bortfjernelse af 40
cm over en årrække, hvor vandstanden formodes at ville stige. Burde man ikke snarere tilføre
sand?
4. Der er de seneste år blevet gravet store mængder sand i havstokken i arealet umiddelbart syd
for molelejet. Således også vinteren 2018/2019. Sandet er blevet anvendt til kystsikring og
opfyldning i arealet mellem molelejet og Furreby Bæk.
Stranden syd for molelejet fremstår nu væsentlig smallere end tidligere. Der har været
problemer med at placere Sct. Hansbål uden at komme for tæt på badehusene.
5. Forrige vinter tog vinterstormene store dele af klitterne syd for molen. Ved stærk vestenvind og
højvande står vandet helt op til klitfoden. Problemet vil vokse med bortfjernelse af de 3000
kubikmeter sand/år. Det skal her bemærkes, at vi har benyttet stranden siden 1970 og tydeligt
har kunnet se ændringerne de senere år. Et projekt som det ansøgte vil vel nærmest hjælpe en
havvandsstigning på vej.
6. Der er nord for molelejet problemer med fygesand. Fiskerne kan ikke komme ind til stranden.
Arealet på ophalingspladsen og foran fiskerhuset bliver i vinterens løb tilført temmelig store
mængder fygesand. Dette er naturligvis et problem, men indebærer ikke, at der samtidig skal
udvindes sand syd for molelejet.
7. Projektansøgningen omtaler fjernelse af sand som en positiv effekt af projektet idet mængden
af fygesand nedsættes. Det skal her bemærkes, at vi i området syd for molelejet ikke oplever
problemer med fygesand. Problemet med fygesand kan udelukkende placeres i området nord
for molen.
8. Er der tænkt på ejerne af badehusene? Ved kraftigt højvande og pålandsvind er det de senere
år sket, at husene ”sejler” rundt på stranden. Der bliver brugt store ressourcer på at bringe
badehusene tilbage til deres oprindelige placering og bringe husene tilbage i vater. En
bortfjernelse af 3000 kubikmeter pr. år, vil uden tvivl øge dette problem.
9. Løkken har på det planlagte udvindingsområde en af Danmarks bedste badestrande. En
råstofudvinding vil uden tvivl påvirke dette i negativ retning. Påtænker man virkelig at forringe
et af Løkkens helt centrale og væsentligste aktiver med risiko for negative effekter for turismen,
der er så vigtig for lokalområdets økonomi?
På baggrund af ovennævnte punkter vil vi hermed gøre indsigelse mod projektet. Der skal ikke herske tvivl
om, at vi gerne ser tankerne om råstofudvinding på Løkken Sydstrand stoppet.
Med venlig hilsen
Sidse og Nils Borre
Damgårdsvej 34, 9480 Løkken / Kærsangervænget 7, 5210 Odense NV

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Ole Træholt
Råstoffer
Høringssvar Løkken strand
25. august 2019 18:51:39

Til Region Nordjylland.
Hjørring Kommune har ansøgt om tilladelse til indvinding af sand på Løkken strand; nærmere
angivet på matr. 121a Løkken Ladeplads.
Vestkysten og i særdeleshed Hjørring Kommunes kyststrækning er udsat for erosion af vind og
vand. Dette forhold bliver værre hvis/når vi får en klimabetinget stigning i den generelle
vandstand i havene.
Det er ganske uforståeligt at nogen overhovedet kan ansøge om tilladelse til at fjerne yderligere
materiale fra kysten. Dette uanset mængden.
Derfor denne indsigelse mod Hjørring Kommunes ansøgning.
Med venlig hilsen
Ole Træholt
Mobil: +45 21 78 36 72
Mail: ole@lsnet.dk

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Kirsten Lundgaard-Karlshøj
Råstoffer; Heidi Højriis Poulsen
Høringssvar
27. august 2019 14:21:20

>
>
> Til Heidi Højriis Poulsen, Region Nordjylland
>
> Høringssvar vedr. ansøgning om råstoftilladelse på matr. nr. 121a Løkken Ladeplads, Furreby, beliggende på
stranden i Løkken, Hjørring Kommune.
>
> Jeg er enig i, at Region Nordjylland ikke kan tage stilling til Hjørring Kommunes ansøgning om indvinding af
flyvesand førend der foreligger en miljøkonsekvensrapport. Det er således afgørende, at konsekvenserne ved
særligt projektets geologiske betydning analyseres yderligere inden der træffes afgørelse.
>
> Det forekommer bemærkelsesværdig, at Hjørring Kommune bruger en udtalelse fra fiskeriet fra 2011 til
argumentation for indvindingens nødvendighed. Det giver grundlag for at tro, at kommunens erhvervsmæssige
hensigter ved salg af flyvesandet har større betydning end for det lokale fiskerierhverv og stranden og områdets
geologiske tilstand.
>
> Med venlig hilsen
> Kirsten Lundgaard-Karlshøj
>
>
>
>
>
> Sendt fra min iPhone

Til Region Nordjylland
Regional Udvikling
Kontoret for Jordforurening og Råstoffer
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

2019.07.22

Att. Heidi Højriis Poulsen
Emne: Indsigelse vedrørende Hjørring kommunes ansøgning af 3. maj 2019 om tilladelse
til at indvinde sand på et areal på ca. 3,5 ha på matr. nr. 121a Løkken Ladeplads, Furreby,
beliggende stranden i Løkken fra Hjørring Kommune
Ref.: Sagsnummer 2019-029628
Undertegnede er badehusejer med hus på det i ansøgningen angivne strandafsnit.
Det ser på det fremsendte materiale ud som om at råstofindvindingen skal foregå på selve
strandbredden og det vil bevirke at stranden bliver lavere og smallere hvilket medfører at
havet kommer tættere på badehusene og øger risikoen for oversvømmelser. Der har
været oversvømmelser på syd strandens badehuse både i 2016 og 2017 (se billedfil fra
2017). Vedhæftede billede fra Skt. Hans 2018 viser hvor tæt havet har være oppe ved
badehusene (5-10 meter) blot efter få dages vestenvind af op til hård vind/kuling styrke,
som det kan ses på det aflejrede tang .
Nu her, primo juli 2019, kom der igen en sommer storm, hvor strandafsnittet nord for
molen efter 4 dages hård kuling blev oversvømmet med sejlende badehuse til følge (se
billedfiler fra Løkken folkeblad 10 juli @Løkken folkeblad og Gunnar Husebø) I denne
omgang blev Løkken syd strand dog IKKE ramt.
I perioden 1 maj - 30 september hvor de karakteristiske hvide badehuse, Løkkens
varetegn opstilles på stranden lægger fygesandet sig bag badehusene og ved klitfoden.
Så på selve området mellem badehusene og strandkanten er der kun meget lidt fygesand.
Skal der indvindes den mængde sand der er angivet i ansøgningen altså 3.000 m3 årligt i
5 år, i alt 15.000 m3, så kan der nok ikke skrabes tilstrækkeligt med sand og det vil være
nødvendigt at grave (åben minedrift i fredet område). Dette skal foregå ved området bag
badehusene og ved selve klitfoden hvilket givetvis medfører at klitterne vil skride ned. Hvis
der fjernes sand foran badehusene ned mod havstokken, vil det medføre at strandens
bredde og kote formindskes væsentligt og udsætter de der liggende badehuse for
oversvømmelse som i tidligere år.
Hjørring kommune angiver selv i følgebrev til ansøgningen, at der flyttes 1000 m3 sand
årligt når badehusene skal placeres. De resterende 2000 m3 skal jo så tages fra et andet
sted og da klitten er fredet, så kan sandet jo nok kun tages fra stranden. Dette medfører at
stranden bliver lavere ned mod havstokken og dermed forøges risikoen for sejlende og
ødelagte badehuse på syd stranden ved kraftige sommer storme.
Afslutningsvis skal bemærkes at Hjørring kommune har en plan
(https://hjoerring.dk/media/22480/punkt_7_bilag_2.pdf ) for Løkken moleleje hvoraf det
bl.a. fremgår at området syd for molen netop er udlagt til strandaktiviteter, så det virker
som om der er 2 modsatrettede projekter i spil.
Med venlig hilsen
Søren Dick
Ternevej 5A
9480 Løkken.

2018.06.23 Skt. Hans Hans

Badehuset 2016.08.11 efter sommerstorm
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Badehuset 2017.06.28 efter sommerstorm

Fra før man begyndte at fjerne strand fra stranden
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Sommerstorm 2019.07.10
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Søren Peter Dick
Heidi Højriis Poulsen
SV: Indsigelse vedrørende Hjørring kommunes ansøgning af 3. maj 2019
16. september 2019 10:16:34
Løkken sydstrand 2019.09.14.jpg
Løkken sydstrand2 2019.09.14.jpg

Hej Heidi.
Jeg ved godt at høringsfristen officielt er afsluttet, men de 2 friske billeder fra den igangværende
september storm jeg har medsendt må være et godt bevis for at der ikke er grund til at fjerne
sand fra Sydstranden da vandet også er helt oppe ved badehuse i 2.den række.
Med venlig hilsen
Søren Dick
Sendt fra Mail til Windows 10
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Løkken Sydstrand 2019.09.14

Regional Udvikling
Jordforurening og råstoffer
Råstofsagsbehandler
Heidi Højriis Poulsen
Direkte +4597648606
h.hoejriis@rn.dk
Sagsnummer 2019-029628
22. november 2019

NOTAT

Telefonnotat vedr. høring af ansøgning og udkast til screening i forbindelse med ansøgning
om råstofindvinding på Løkken Strand
Henning Eriksen (HE) ringede den 22. november 2019 vedrørende ansøgning om råstofindvinding på
Løkken Strand og udkast til afgørelse efter miljøvurderingsloven. HE udtrykte enighed i konklusionerne i udkastet til afgørelse efter miljøvurderingsloven og bemærkede, at de ansøgte mængder sand
næppe vil kunne indvindes på enkelte dage om året.
HE opfordrede til at skrive i høringsbrevet, at en evt. miljøkonsekvensrapport vil komme i høring hos
berørte parter.
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Regional Udvikling
Jordforurening og råstoffer
Råstofsagsbehandler
Heidi Højriis Poulsen
Direkte +4597648606
h.hoejriis@rn.dk
Sagsnummer 2019-029628
2. december 2019

NOTAT

Telefonnotat – indsigelse vedr. ansøgning om råstofindvinding på Løkken Strand
Thomas Jensen, Toftegårdsvej 16, 9700 Brønderslev, som ejer et badehus på Løkken Strand, ringede den 2. december 2019 og gjorde indsigelse mod indvinding af sand på Løkken Strand. Han mener ikke, at der skal indvindes sand, når havet i forvejen fjerner sand.

2. december 2019, Heidi Poulsen
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Birthe Andersen
Råstoffer
Høring
16. november 2019 07:47:28

Vedr sag 2019-029628, råstofindvinding matr 121a Løkken ladeplads, Furreby.
Jeg udtaler mig, som ejer af badehus, som har plads ca 100 m syd for det omtalte indvindingsareal.
Jeg har boet i Løkken i over 50 år og har altid fulgt ændringerne på og ved stranden/kysten med stor interesse.
Mit badehus kom første gang på stranden i 2011 og siden da er klitten bag huset hvert år tilsandet og rykket ca 1
meter, hvert år,nærmere vandkanten. Kommunen kan bekræfte, da deres toiletvogn nu også er flyttet nærmere
vandkanten på grund af omtalte sandtilfygning af klitfoden og desuden er klittoppen også vokset i højde.
Mit argument er, at der er fygesand i store mængde og nok af det i området syd for molen og dermed i det
ansøgte område. En tilladelse vil nærmest være en hjælp til mindre sandfygning i gaderne i Løkken.
Så min store anbefaling til at ansøgningen imødekommes.
Mvh
Birthe Andersen
Sendt fra min iPad
Mobil 25402222.
Mail : birthe.andersen.loekken@gmail.com.
Søndergade 36, 9480 Løkken.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Inger Thirup-Aagaard
Råstoffer
Råstof
8. december 2019 09:36:33

Kan meddele, at jeg ikke har nogle indvendinger på indvirkning af råstoffer på Løkken strand.
Venlig hilsen
Erik Aagaard
Elmevej 4
Løkken

