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Referat fra møde med KDI Lemvig d. 25-6-2015 kl. 14-15.30 

Deltagere: John Jensen fra KDI, Kristen Fjord Tarbensen, Bente og Knud Kølbæk fra grundejerforeningen 

Årgab af 1976 

Kristen Fjord og Knud Kølbæk fremlagde ønsker om, at KDI ville udlægge parallelhøfder/bølgebrydere, i stedet 

for sandfodring, på resterende strækning på Årgab strand syd for Hvide Sande.  Udover de kendte argumenter 

fra det tilsendte forslag vedtaget enstemmigt på generalforsamlingen d. 2. maj 2015 blev følgende nævnt: 

1. Der er opstået huller i toppen af klitterne 4 steder mellem nedgang 30 og 31. Hullerne bliver tilsyneladende 

større og større på grund af vinden. 

2. Sandfodring i år burde også være foretaget fra nedgang 30 og nordpå til Haurvig. Ved højvande ses, at 

vandet på denne strækning er 25-30 meter tættere på klitterne end hvor der er sandfodret. 

3. Udlægges bølgebrydere som ønsket på hele Årgab strand vil det givetvis påvirke den nordlige del af Haurvig, 

men der vil ulykken ved gennembrud langt fra have den samme skadeeffekt som i Årgab, da der ikke er 

sommerhuse i Haurvig Nord. 

4. Vi ønskede en pris på bølgebrydere sammenholdt med sandfordring, da vi mener, at bølgebrydere vil være 

billigst på lang sigt. 

John Jensen havde flg. Svar/kommentarer: 

Målet med indsatsen under fællesaftalen er at standse erosionen der, hvor der er risiko for huse og 

infrastruktur, samt at sikre den samlede strækning mod gennembrud og tilhørende oversvømmelse af 

lavtliggende terræn. For at opfylde dette mål er der ud fra de tildelte midler udarbejdet målsætninger for 

kysttilbagerykningen for de forskellige delstrækninger på hele aftalestrækningen. Den kan læses på 

http://omkystdirektoratet.kyst.dk/faellesaftale-lodbjerg-nymindegab-2014-2018.html. Derudover er der krav 

til styrken af klitten, som skal kunne modstå en 100 års højvandssituation. 

På Årgab-delstrækning er målsætningen 0-kysttilbagerykning, som skal forstås som ingen gennemsnitlig 

tilbagerykning af det samlede kystprofil fra 6 m dybde og op til klittop. For at se, at vi efterlever målsætningen 

måles kystprofilet årligt i linjer med 1 km indbyrdes afstand og klitterne scannes fra luften, så vi også kan følge 

eventuel svækkelse af denne og i givet fald sætte ind imod dette. 

Indsatsen foregår primært ved fodring. Det er den eneste kendte metode som med den rette indsats kan 

standse erosionen. Det er en metode, som også anvendes i de andre Nordsølande, og den har gennem årene 

vist sin effekt på vestkysten. 

 

Som svar til ovennævnte punkter: 

1. Hullerne er forårsaget af vinden, ikke af havet. Hullerne ligger højt så der er ingen fare for overløb i en 

højvandssituation. Men situationen skal følges og vindskårene gerne tilplantes. Klitten har stadig stor 

styrke 

 

http://omkystdirektoratet.kyst.dk/faellesaftale-lodbjerg-nymindegab-2014-2018.html


2. Der er foretaget fodring i år på den del af strækningen nord for sti 30, som er uden bølgebrydere, samt 

længere nordpå 

 

3. Kystdirektoratet har ansvar for den samlede 110 km lange strækning under fællesaftalen. Derfor skal 

indsatsen ses i et større perspektiv. Det hjælper ikke at flytte den lokale læsideerosion nedstrøms 

(sydpå), hvis man så introducerer svækkelse af klitten her. Sker der gennembrud af klitten her med 

oversvømmelse af bagvedliggende værdier, er vi lige vidt. 

 

4. Anlæg af bølgebrydere vil nok reducere fodringsbehovet lokalt, men behovet vil bare stige nedstrøms. 

Det giver ikke nogen besparelse på den samlede fodringsmængde. 

 

Fjord og Kølbæk var imidlertid bekymrede for klitternes tilstand og fremhævede at forebyggelse er bedre end 

”brandslukning.” Stormene i foregående vinter har været særdeles hårde ved klitterne og stigerne hænger 

lodret på de sidste 3-4 meter. Det giver et større arbejde for grundejerforeningen og klitterne bliver ikke 

kønnere - tværtimod. 

John Jensen forstod vores argumenter,  og nævnte, at der var en udfordring i at opnå tilstrækkelig økonomi til 

at møde behovet i en fremtidig aftale.  

Vi var enige om, at Grundejerforeningen kunne forsøge at påvirke politikere for at få en god ny fællesaftale 

mellem Staten og kommunerne, når den nuværende udløber i 2018.  

Sluttelig kan nævnes at mødet blev hold i en god ånd, selv om vi ikke var enige på alle områder. 

Ref: Knud Kølbæk 

Ref. godkendt af John Jensen og Kristen Fjord 


