
Vi testar nya metoder mot 
kusterosionens negativa effekter

I samarbete med Helsingborgs stad, Lomma kommun, 
Ystads kommun, Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet 
och Kommunförbundet Skåne, samt med stöd av 
Havs- och vattenmyndigheten.

Metod:

STRANDFODRA



Kusterosion är inte något nytt fenomen. Men just nu sker 
den snabbare än någonsin. 

Vi kan alltså inte vänta. Därför undersöker vi hur framtidens metoder 
mot de negativa effekterna av kusterosion fungerar i praktiken. 
Och vi gör det här och nu i Skåne. 

I den här broschyren berättar vi mer om strandfodring.

STRANDFODRING 
I KOMBINATION MED
FORMERING AV SANDDYNER
Stränder som sluttar svagt över en längre sträcka ner mot vattnet dämpar 
vågornas kraft bättre än branta stränder.

Strandfodring innebär, enkelt
uttryckt, att sand läggs ut.
Strandfodringen sker både i 
strandkanten och utanför vågor-
nas brytzon, på cirka 2–5 
meters djup.

VAD?

Underlag och forskning från 
Statens geotekniska institut visar 
att strandfodring är en av de 
bästa metoderna för att bekäm-
pa stranderosion.

VARFÖR?

Metod:



BAKGRUND

Strandfodring har provats med lyckat 
resultat i till exempel Nederländerna och 
Spanien, och används som en långsiktig 
strategi för att minska stranderosion 
i bland annat Tyskland och Danmark.

SÅ FUNGERAR DET

Sanden pumpas ut i strandlinjen, eller en 
bit ut i vattnet, för att skapa en svagare 
sluttning på strandprofi len. Sanddyner 
formas och utgör en naturlig vågbrytare. 
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PROJEKTETS METODER

Det här gör vi:

LIFE Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera naturbaserade anpassningsåtgärder 
i kustzonen. Syftet är att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem. 

Att metoderna är naturbaserade betyder att vi arbetar med naturen istället för emot den. 
Vi undersöker hur metoderna fungerar i praktiken, och mäter effekterna.

Läs om alla våra metoderna på lifecoastadaptskane.se

PLANTERAR ÅLGRÄS OCH 
ETABLERAR NATURLIGA REV

ÅTERSTÄLLER SANDMILJÖERSKAPAR VÅTMARKER 
OCH EROSIONSSKYDDAR ÅAR

TAR BORT HÅRDA STRUKTURER

STRANDFODRAR

I samarbete med Helsingborgs stad, Lomma kommun, 
Ystads kommun, Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet 
och Kommunförbundet Skåne, samt med stöd av 
Havs- och vattenmyndigheten.


