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Siden 1937 har de danske strande været omfattet af en restriktiv beskyttelseslinje. I de sidste 30 år har der 

desuden været en 3-km zone langs kysterne, hvor nye projekter forudsætter en særlig planlægningsmæssig 

begrundelse. Der er i de seneste år sket et holdningsskifte i dette syn på kysterne. Således har regeringen 

i 2015 tilladt opførelse af 10 eksempel projekter, herunder Løkken Klithotel (B) indenfor strandbeskyttelsen. 

Og ændringer i planloven er på vej, hvormed beskyttelseszonen på 3 km formodentligt vil blive ophævet.

Generelt har vi på landsiden i Danmark et velfungerende plan- og reguleringssystem reguleret gennem plan-

loven. Til havs har vi ikke et tilsvarende overordnet plansystem, men et lovforslag, som forpligter staten til 

hvert 10. år at udarbejde en samlet havplan for Danmark, har i efteråret 2015 været i høring. Dermed vil vi 

få mulighed for at planlægge både til havs og til lands - men som to separate planer. I kystområderne er 

der ofte et samspil mellem aktiviteter til havs og lands. Turistområder på land kan f.eks. have interesse i at 

planlægge for tilgrænsende aktiviteter på vandet. Denne form for planlægning går internationalt under be-

grebet Integrated Coastal Zone Management (ICZM). Det aktuelle paradigmeskifte i synet på benyttelse og 

beskyttelse af de danske kyster kalder på en øget opmærksomhed på integreret kystplanlægning.

Ved den Nordjyske Vestkyst sættes tingene på spidsen pga. naturens til tider voldsomme væsen. Når stormen 

sætter ind, er flere sommerhuse grundet kysterosion i fare for at styrte i havet (A). Og ind i mellem styrter 

de faktisk i havet. En situation, som i de stedlige aviser fylder meget, og hvor henholdsvis kommunen og 

Kystdirektoratet må stå på mål for en ofte følelsesladet diskussion af muligheder og ansvar. I sin kerne re-

præsenterer situationen alle traditionelle aspekter af bæredygtighedsbegrebet: Der er sociale, miljømæssige 

og økonomiske konsekvenser knyttet til de udsatte huse og deres beboere. Ofte ender den offentlige debat 

i diskussionen af den ene frem for den anden kystbeskyttelsesmetode, men med en planlægningstilgang 

til problematikken vil både forebyggende såvel som afbødende planlægning i det konkrete tilfælde være et 

alternativ og en mere bæredygtig tilgang til løsningen. Både de pågældende kommuner og Kystdirektoratet 

har et reelt og aktuelt behov for at sætte fokus på redskaber hertil. Derfor vælges i dette projekt en bot-

tom-up tilgang, hvor fokus er på reelle implementerbare redskaber, som kan ruste kommunerne i deres rolle 

som planmyndighed. Projektet vil forstærke forståelsen af eksisterende redskaber, metoder og processer 

i kystzonen. Det vil gennem implementering af teknologier kendt fra andre sammenhænge være med til at 

bibringe kommunerne et oplyst beslutningsgrundlag og et beslutningsstøttesystem, som kan anvendes til at 

opnå en bedre balance mellem beskyttelse og benyttelse i kystzonen. En udvikling og benyttelse, der kan 

forholde sig til forskellige parametre som klimatilpasning, oversvømmelsesrisiko, erosionsforhold, bosæt-

ningsmuligheder, rekreativ udnyttelse med videre. En god planlægning er en bæredygtig planlægning. Derfor 

er det vigtigt, at der belyses både sociale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af et givet valg. 

I kystzonen skal interesserne på land og til vands spille sammen og afpasses hinanden, så 
udviklingen kan foregå på en bæredygtig og hensigtsmæssig måde. Nogle gange vil det foregå 

hovedsageligt på naturens præmisser, andre gange vil planredskaber kunne sikre en helhedsori-
enteret afvejning af interesser, som kan begrunde en øget udvikling og benyttelse i kystzonen. 

Projektet resulterer i en værktøjskasse til brug for bæredygtig planlægning af kystzonen.
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