
Vestkysten i forfald 

  

Efter at have kørt kyststrækningen igennem fra Søndervig til Nymindegab, er det med vedmod 

man igen må konstatere store tab af vore klitter, det eneste der har holdt profilen var ved 

parallelhøfterne i AArgab, og et strandstykke ved Bjerregaard hvad det så end skyldes? 

Høfterne ved AArgab har nu holdt stand i ca 28 år uden væsentlige vedligeholdelse, jeg tror 

det er på tide man fortsætter med dette system hen til molerne i Hv Sande, den høje strand 

ved Bjerregaard har holdt højde og bredde i 7-8 år. 

  

Med hensyn til kystdirektoratets håndtering af kystsikring langs vestkysren, synes jeg det 

ligner mest en instans der ikke magter opgaven, alle redningsveje er ubrugelige, og 

turistnedgangene er delvis væk, og dette til trods for at man de sidste 3/4 år har kunnet se lav 

strand og revlebrud de steder hvor det er gået rigtig galt ved de sidste storme vi har haft, hvor 

var de ansvarlige obsevatører? 

  

Jeg tror det er på tide man nedlægger kystdirektoratet i sin nuværende form,det må være 

mere formålstjenelig at oprette 4 kystkontorer i Hv Sande Thyborøn Hanstholm og Hirtshals, 

dette vil helt sikkert give mere effektiv opsyn, og dermed hurtige udbedring på de svage 

steder, eventuel i samarbejde med de lokale entreprenører. 

Det gavner jo ikke meget at have en så omkostningskrævende siddende bare for at 

bekendtgøre skadernes omfang efter stormene, de skulle hellere passe de svage steder med 

rettidig omhu. 

  

Jeg ved godt at man henviser til i direktoratet at man gør det man har midler til, men som 

politikernes rådgivere,har man for mig at se forsømt at oplyse de nødvendige størrelsesbeløb 

som man bør kende i direktoratet, den tilstand vi oplever i øjeblikket på vestkysten er jo ikke 

en politiker værdig men man bevilger vel efter de oplysninger man får fra direktoratet. 

  

Det er på høje tid man får mere fokus på vestkystens strand og klitpartier, jeg synes ikke 

sikringsindsatsen står i forhold til de tårnhøje ejendomsskatter man betaler på vestkysten, jeg 

synes også det er et hån mod de mange turistmedarbejdere, som skaber store valutaindtægter 

i området, vi skylder dem i det mindste at redningsveje og adgangsstier til stranden er farbar. 

  

Jeg vil på det kraftigste opfordre landspolitikere regionspolitikere samt kommunen til at finde 

midler til extra sikring hurtigst mulig. 

  

For vores kommunes vedkommende tror jeg nok man kan finde lidt extea penge til sand & 

høfter, inår man ellers ser hvad kommunen bevilger penge til, man kan nævne arenaer laks og 

center in spe, alle med meget små besøgstal af valutaskabende art, og med risiko for evt 

kommunegaratier, det er vist på tide man bliver opmærksom på  kystens tilstand og 

vedligeholdelse, især da vore værdifulde strande og klitter danner grundlag for tusinde af 

gæster hver dag, gæster som kommer år efter år hvis vi ellers kan holde klit og strand i orden. 
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