Kort beskrivelse af samarbejdets formål og indsatsområder
Projektet har til formål at udvikle og sikre et fremtidigt klimasamarbejde mellem to
nabokommuner på den sjællandske nordkyst. Det skal være et eksempel-projekt om
tværgående samarbejde om klimatilpasning i kystkontekst.
Samarbejdspartnere er Helsingør og Gribskov kommuner, Gilleleje og Hornbæk
Havne. Derudover samarbejdes med relevante myndigheder, samt andre private
interessenter i det omfang det giver mening, i forhold til de løsninger vi undersøger.
Projektet vil gerne øge bevågenheden overfor klimatilpasning på kystområdet.
Sjællands Nordkyst har, allerede inden klimaforandringerne for alvor et sat ind, store
udfordringer med erosion af skrænter og strandbredder. Der mangler ganske enkelt
sand. Hyppigere storme og øget vandstand vil forværre problemet, og behovet for
traditionel, hård kystsikring vil stige.
Vedligeholdelse af bassiner og sejlrender i de Nordsjællandske havne er en stor post
på havnenes driftsbudgetter. Det meste af det sand, som havnene fjerner, klappes på
dybt vand og fjernes på den måde ud af systemet.
Da den største del af Nordkysten har kystbeskyttelse, sker der ikke skred fra
kystskrænterne, og der bliver dermed ikke dannet nyt sand. Vandløbene er også
regulerede og transporterer heller ikke nævneværdige mængder af sand til kysterne.
Det tiltag projektet fokuserer på, er hvordan uforurenet overskudssand fra havnene
kan anvendes på en bæredygtig måde både i forhold til miljø, finansiering og
rekreation.
Hvordan kan havnene bruge pengene mest effektivt, og kan der opstilles nogle
alternative løsninger på havnenes problemer med tilsanding? Hvis sandet fra havnene
kan anvendes til klimatilpasning på kysten har det den fordel, at der anvendes lokale
råstoffer, så der ikke trækkes på de sparsomme råstofressourcer andre steder.
Der kan skabes en recirkulation af ”eget” sand.
På længere sigt kan projektet skabe arbejdspladser i turistbranchen, som allerede nu
markedsfører Nordkysten som Den Danske Riviera. Det kan kysten ikke helt leve op
til.
Arbejdet afsluttes med afrapportering af projektgruppens arbejde samt en
systematisk opstilling af konkrete løsninger, som havnene og andre aktører kan
arbejde videre med. Derudover planlægges en formidlings-fase, hvor projektets
resultater og viden formidles internt i kommunerne udadtil.
Dette via hjemmeside, oplæg, artikler m.v.
Formidlingsfasen efterfølges af en forankringsfase, hvor der kan arbejdes med at
løsningerne gennemføres. Kommunernes rolle i denne fase vil afhænge af den løsning,
som man vil satse på at forankre.

Kort beskrivelse af samarbejdets organisering
På et møde mellem de nordsjællandske borgmestre blev det aftalt at nedsætte en
arbejdsgruppe bestående af embedsfolk og politikere fra Helsingør og Gribskov
kommuner. I projektet inddrages medlemmer af havnebestyrelserne for Gilleleje og
Hornbæk havne. Kystdirektoratet har givet tilsagn om deltagelse.
Det vil ligeledes være naturligt at inddrage grundejere omkring de arealer, som vil
blive berørt af en given løsning.
Projektet organiseres således:
Projektgruppe: embedsmænd fra de to kommuner
Styregruppe: Ledelse fra de to kommuner
Derudover arbejdes tæt med udvalgt rådgiver om de tekniske løsninger.
Gribskov Kommune har projektledelsen.

