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Nu skal der ryddes op 

i Gl. Skagen 

 

Jeg fremsender hermed SIC’s oprydningsprojekt for Gl. Skagen, idet vi nu skal have fokus på 

stranden i Gl. Skagen i relation til turismen i Skagen Kommune. 

Frederikshavn Kommunes kystbeskyttelsesprojekt er nu stemt ned for anden gang med 1089 

stemmer i mod projektet. I høringssvarene var der kun 3 som syntes at Lars Møllers projekt var en 

god ide, men 1089 stemte imod projektet, når man gennemlæser høringssvarene. Det er fakta. 

mailto:sic@shore.dk
http://www.shore.dk/
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Tre huse på Nørlev strand røg i havet i december 2013 

 

 

Kandestedvejen røg også i havet som sædvanligt i december 2013 
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Gl. Skagen var uskadt 

 

Vi ser her stranden II med SIC systemet og som vi alle ved var Gl. Skagen uskadt. 

 

 

Kommunens gravemaskine til 1,5 mio. kr holdt i Kandestederne i 1 måned efter politiet stoppede 

det ulovlig kystbeskyttelsesarbejde i Kandestederne 
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Der skal ryddes op i Gl. Skagen 

 

 

På nogle få dage kunne den strandede gravemaskine i Kandestederne have lagt rallet op i 

nedenstående profil og udgiften havde været nogle få tusinde kr. til diesel 

 

 

 Kote 3,0 meter 

 

 

 

Det nye strandprofil ved solnedgangspladsen i Gl. Skagen i 35 – 40 meters bredde 

Stranden kunne så have været klar til Påsken, men det var kommunen og Gl. Skagen 

grundejerforening ikke interesseret i. 

Arbejdet skal nu udføres uden yderligere forsinkelser med kommunale maskiner, så stranden er klar 

til turistsæsonen 2014. 
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SIC besluttede i februar 2012 at stoppe kysterosionen ud for Rævehulevej og resultatet er meget 

succesfuld idet der et akkumuleret 17.000 kubikmeter sand i området. 

Stranden er blevet 20 meter bredere og middelstrandhøjden er hævet med 68 cm i 50 meters bredde 

Ergo stranden er nu kystsikret, men kommunen vil ikke betale i lighed med solnedgangspladsen,  

Gl. Skagen nordøst Stuhrs Villa til Højen Fyr samt østkysten fra Grenen til Damstederne. 

 

 

Der skal plantes hjelme i klitfoden fra Gl. Skagen til Fellen i lighed med Skodbjerge syd for Hvide 

Sande. Det er en opgave for Naturstyrelsen i henhold til sandflugtsloven 

klitfod 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m

feb-12 212 151,8 99 9,4 -55 -64,4

mar-13 282 165,4 153,8 91,4 17,75 -67,5

jun-13 296,2 170 146 105,8 42,6 1,5
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Konklusion 

Fliseanlæg. 

Fortovsanlægget skal skiftes fra Trekosten til Solnedgangskiosken, idet kommunen ikke har 

vedligeholdt anlægget i utallige år. Det er en kommunal opgave i foråret 2015. 

 

Oprydning på stranden  

Oprydning på stranden med kommunal gravemaskine som vist på side 4 

250 liter dieselolie 

  2.750,00 kr. 

Toiletterne 

Toiletterne ser rimelige ud 

 

Beplantning 

Der skal plantes Hjælme fra Gl. Skagen til Fellen, så Gl. Skagen ikke begraves i sand når rallet 

lægges op i klitfoden 

 

Der skal plantes sommerblomster i blomsterkasserne ved Kiosken. Dette er en offentlig opgave idet 

Solnedgangspladsen er et offentligt område 

 

Trykudligningsanlæg 4,0 km pr. år                                                                        1.320.000,00 kr. 

 

Det er kommunen som har vedligeholdelsespligten på kystsikringsanlæggene i Gl. Skagen 

 

Kystdirektoratet er allerede søgt om tilladelse til udvidelse af  SIC systemet til 5,0 km. 

SIC søger nu Real Dania om tilskud til etablering af et trykudligningsanlæg fra Buttervej til 

Skiveren 25,0 km. 

 

Ulovlige kommunale anlæg fjernes ved Kandestedvejen og nedkørslen ved Skiveren. 

SIC har allerede søgt Kystdirektoratet om tilladelse. 

Anlægsbeskrivelserne kan ses på www.shore.dk 

 

Borgmesteren vil nu modtage en invitation fra Venstre i Skagen til et møde med Folketingsmedlem 

Karsten Lauritsen, som kommer til Skagen d. 18 juni om eftermiddagen. 

 

Jeg kan desværre ikke komme til mødet d. 22 maj om aftenen på Ruth’s hotel, selvom en beboer i 

Gl. Skagen har sendt mig en invitation. Jeg er på vestkysten sammen med The Royal BAM Group 

fra Holland. 

 

Gl. Skagen skal bevares og ikke ødelægges med en eller anden tåbelig arkitektkonkurrence, som 

foreslået af grundejerforeningen. Jeg tror vi finder en løsning så de gamle bænke kan blive malet 

inden turistsæsonen. 

 

Skagen d. 21 maj 2014 

Poul Jakobsen 

http://www.shore.dk/

