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Forslag til kystsikring langs Vestkysten. 
 
Grundejerforeningen Årgab af 1976 foreslår, at der udlægges parallelhøfter af granit 
for at beskytte kysten mod erosion og sandflugt. 
 
Grundejerforeningen Årgab af 1976 dækker et område på ca. 8 km langs kysten syd 
for Hvide Sande og har ca. 500 medlemmer. 
 
I 1985/1986 blev der udlagt parallelhøfter af granit på første revle ud for Årgab strand 
over en strækning på ca 4 km, og efter ca 2 md var klipperne en del af stranden. 
 
Efter at parallelhøfterne er blevet etableret, har havet ikke taget af klitten, og i dag er 
der ved at blive dannet en ny klitrække på stranden der, hvor der er parallelhøfter.  
Kystdirektoratet har sandfodret (revlefodring) et par gange, men det har ikke været 
nødvendigt de seneste år. 
 
Både nord og syd for høfterne tager havet hvert år noget af klitfoden med det 
resultat, at klitten skrider ned og bliver blotlagt, hvilket giver mulighed for sandflugt. 
Samtidig bliver klitten lodret, hvilket forhindrer sommerhusturisterne i at komme til og 
fra stranden. 
 
Foreningen har afholdt flere møder med Kystdirektoratet med henblik på at få 
etableret parallelhøfter på resten af det område, Grundejerforeningen dækker, men 
har fået det svar, at de er grimme. 
 
Vi har dog aldrig på vores generalforsamling hørt, at parallelhøfterne er grimme. Der 
er tværtimod enighed blandt sommerhusejerne om, at de virker, og enhver kan ved 
selvsyn se, at stranden kun er 1/3 så bred der, hvor der ikke er høfter. 
 
Etablering af parallelhøfter langs Vestkysten vil formentlig være både billigere og 
mere effektiv som kystsikring end konstant sandfodring af kysten. 
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Naturstyrelsen har i øvrigt nedprioriteret bekæmpelsen af sandflugt og afholder kun 
klitsyn, når foreningen rykker for det. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Leif Smærup 
formand 
 


