KYST & LAND
BUILDING

with NATURE

B U I L D I N G w i t h N AT U R E
KYST & LAND
Vi videreudvikler den historiske tradition for at

 Vi bygger især på tyske og hollandske erfaringer;

bygge med naturen ved kyster, skrænter og fjorde.

sidstnævnte er anvendt ved to kystbeskyttelses-

Gærde, faskiner og afskårne fyr har altid været

anlæg ved Nr. Lyngby, hvor forsøgsanlæggene er

brugt til at sikre kyst, strand, søer og åer.

benævnt som biologisk kystsikring.

Dansk klimaskov – piletræ – forarbejdes til kraftige

 Ny BwN-teknik med naturhegn og faskiner kan

faskiner og naturgærder, der på diskret vis kan

udvikles til at supplere eller erstatte de i dag

integreres i naturens eksisterende landskab; og i

anvendte løsninger. PileByg har mere end 30 års

øvrigt indgå i dets forgængelige kredsløb.

erfaring med Green Engineering / Nature Based
Solutions.

KYST

PRINCIPPET

for

S A N D FA N G E R E

 Princippet for den bløde kystbeskyttelse tager

 Erfaringerne viser, at faskinerne fungerer som

afsæt i hollandske erfaringer, der også er kendt i

organiske sandfangere, der reducerer styrken af

danske varianter, eksempelvis ved Rømø.

havets påvirkning; de sænker havets fart, sand

Udviklingen indenfor kystbeskyttelse – også i

aflejres, og de fungerer samtidig i et vist omfang

det Danske Kystdirektorat, er optaget af at

som dræn for det indkommende havvand. Det

supplere kendte teknikker med ny viden om

modvirker

Building with Nature, hvor kystbeskyttelsen

reetablerering af naturlig flora til beskyttelse af

tager

kyst-

skrænten. Når skræntfoden er genetableret og

processer. Man anvender de naturligt fore-

styrket, bla. med beplantning, vil faskinerne

kommende

plante- og dyrearter - og det

langsomt og naturligt kunne nedbrydes uden

eksisterende

landskab,

forurening; og hvis nødvendigt, erstattes af nye.

udgangspunkt

i

stedspecifikke

når

der

designes

sandflugt

og

giver

grundlag

for

kystbeskyttelse.
 Sandfangere er bløde indgreb; levetiden og
 Vi er kun i starten af denne udvikling, og i

effekten vil variere mens udgiften til etablering til

PileByg bygger vi bla. på erfaringer fra Nr.

gengæld er begrænset. Den miljøbelastende og

Lyngby, som vi har skabt sammen med

økonomisk

virksomhederne

NATOUR.

evalueres, idet den modarbejder sandfangerne.

Anlæggene viser en tilgang af sand, der

Lovgivning er i dag ikke tilpasset det forhold – og

sammen med faskinerne har holdt skræntfoden

udvikling og projektering skal derfor ske i tæt

tør siden 2018.

samarbejde med kommune og Kystdirektoratet.

GroundPlug

og

tunge

sandfodring

bør

på

Eksempel på en faskineopbygning gengivet i
sin mest enkle form. Det kan også være
naturhegn, der fungerer som sandfangere.

sigt

KYST
N Ø R R E LY N G B Y I

FASKINER + BIONET MED GROUNDPLUGS

NOVEMBER 2018 – ETABLERING.

DECEMBER 2018 – VINTERSTORM, FASKINER SES OVER
TERRÆN (BEMÆRK HØJDE PÅ REDNINGSSKILT).

AUGUST 2019 – ALLE FASKINER ER FORTSAT SYNLIGE.

FEBRUAR 2020 – ANDEN FASKINE ER NU DÆKKET AF
SAND, TIDLIGERE 70 CM OVER TERRÆN.

FEBRUAR 2020– ANDEN FASKINERÆKKE ER NU GEMT
I SAND.

NOVEMBER 2020 – ALLE FASKINER HELT ELLER DELVIS
SANDDÆKKET (BEMÆRK NU HØJDE PÅ REDNINGSSKILT).

KYST

N Ø R R E LY N G B Y I I
FASKINER

NOVEMBER 2019 – NYETABLERET, FASKINER SYNLIGE
OVER TERRÆN.

DECEMBER 2019 – TILGANG AF SAND, FASKINER
DELVIST DÆKKET.

JANUAR 2020 – TIDLIG ETABLERING, FASKINER
INTEGRERER I KYSTPROFILEN, DELVIST DÆKKEDE.

FEBRUAR 2020 – STORM OG HØJVANDE, SKADE PÅ
ENDE-HJØRNER AF ANLÆGGET.

OKTOBER 2020 REPARATION AF SKADE PÅ HJØRNER

JANAUR 2021 – GENETABLERET EFTER REPARATION.

KYST
MÅLING AF TILGANG AF SAND
Koter for sandhævning ved Nr. Lyngby Strand, fase I - målt på det grønne redningsskilt nr. E168 - og selve kystanlægget i
en periode fra 31.10.18 til 12.08.19, hvor der samlet har været tilgang af sand. Der har i perioden været set afgang (der
ikke er registreret), fordi der efterfølgende har været tilgang. Denne rytme er fortsat siden anlæggenes etablering.

NYETABLERET ANLÆG. 200-300 CM LANGE PILEFASKINER ER
MONTERET I STRANDEN, OG DE STÅR MED 70 CM OVER TERRÆN.

STRANDEN ER HÆVET OG FASKINER STIKKER NU 30 CM OVER
TERRÆN.

ANLÆGGET HAR ‘HØSTET’ SAND FRA HAV OG OMGIVELSER I 9 MÅNEDER. STRANDEN ER I DENNE PERIODE HÆVET,
OG FASKINER STIKKER NU KUN 5-15 CM OVER TERRÆN.

KYST

Y S TA D KO M M U N E
HISTORISK PILEGÆRDE SOM S ANDFANGER
 Piletræet var en af de første pioner-planter til at finde

Der

er

flere

forskellige

traditioner

for

fodfæste da isen afsmeltede; man har spor af pilens

naturgærde. Det historiske pilegærde bygger på

anvendelse siden de første mennesker.

traditionen for risgærdet, hvor man laver et
enkelt og karakteristisk vandret flet mellem en

 Pilen har igennem alle tider udgjort en vigtig

række stolper på linie.

nytteplante - og er blevet anvendt til mange formål.
Det kendes blandt andet fra kalkmalerier fra 1400-

Gærde anvendt som kystbeskyttelse har også

tallet, og i 1700-tallet var det lovpligtigt for

anvendelse, hvor det fungerer som sankehegn

jordbrugere at plante pil til gærdsel.

(kvashegn), med parallelt stående stolper og
sanket materiale ilagt mellem stolperne.

TEST AF GÆRDE SOM SANDFANGER VED YSTAD KOMMUNE – DEL AF LIFECOASTADAPT PROGRAMMET.

KLIMAFORDELE
& LANDSKABSPERSPEKTIV
BLØD KYSTBESKYTTELSE
1 ÅR EFTER ETABLERING.

HÅRD KYSTBESKYTTELSE
1 ÅR EFTER ETABLERING.

•
•

Faskinerne følger og understøtter det oprindelige

•

springer ud i landskabet i rette vinkler, anlagt i

Havet har sikret naturlig sandfodring, i forsøget her

lighed med bygnings-fundamenter. Det understøtter

er der ikke blevet foretaget kunstig sandfodring;

ikke den naturlige kystprofil.
•

Anlægget skal dækkes med kunstig sandfodring, der

Faskinerne er udført i lokalt voksende piletræer,

forudsætter årlig gentagelse. Stendigerne vil være

og der er beplantet med lokale arter.

tydelige i flere perioder henover året, når sandet

Erfaringerne

viser,

at

forstranden

øges

skylles bort ved storm.

og

badestranden bevares.
•

Kystanlægget etableres typisk i norsk granit, og

landskab og en genkendelig kystprofil.

bla. for ikke at ødelægge det udplantede.
•

•

•

Erfaringen viser, at forstranden ud for stendiger ofte

Vil man over tid kunne begrænse sandfodring ved

spises

kystbeskyttelse vil der være betydelige klima-

/forsvinder.

mæssige gevinster.

•

af

havet,

og

badestranden

mindskes

Vedligeholdelse af anlægget afgiver et klimamæssigt
negativt aftryk og er økonomisk bekosteligt.

TRADITION & INNOVATION
 5500 tons CO2 lagres årligt i
PileBygs plantager.
 9 af FN’s 17 verdensmål er
hverdag og med i vores virke.
 Alt er produceret i Danmark.
 Minimalt brug af kemikalier i
al drift.

 Tradition for godt håndværk og
innovation er ét og samme.
 Kemi og pensler er bortvist.
Ingen eller minimalt
vedligehold.
 Designet ældes med naturens
ynde – i modsætning til
behandlet træ og plast.

 30 års virke med produktion
og forarbejdning
af pil til
aftagere i ind- og udland; stat,
kommune, industri og private.
 Præmieret; blandt andet med
Den Danske Designpris.
 Vi sætter en ære i, at du altid
kan ringe eller maile for hjælp
og rådgivning.

www.pilebyg.dk
Telefon +45 98 96 20 71

Villerup Hovedgaard, villerupvej 78, DK-9800

