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Kære Knud Kølbæk
Tak for din henvendelse til Erling Bonnesen og Kristian Pihl Lorentzen om kystbeskyttelse ved
Årgab, som er blevet sendt videre til mig.
Det er positivt, at du som formand for Grundejerforening Årgab er optaget af kystudviklingen og
føler ansvar for, at strækningen omkring Årgab er godt beskyttet. Du udtrykker et ønske om, at der
kan udlægges bølgebrydere af granit som kystbeskyttelse syd for Hvide Sande, et ønske som
grundejerforeningen også i november 2015 har fremført overfor min forgænger miljø- og
fødevareminister Eva Kjer Hansen.
Bølgebrydere er en form for hård kystbeskyttelse, som har negative konsekvenser for
nabostrækningen i form af øget erosion. Derfor er Kystdirektoratet generelt tilbageholdende med at
give tilladelse til hård kystbeskyttelse og anbefaler i stedet sandfodring. Baggrunden herfor er, at
hårde kystbeskyttelsesanlæg, som fx bølgebrydere, flytter erosionsproblemet til nabostrækningen.
Strækningen ved Årgab er omfattet af fællesaftalen for strækningen Lodbjerg-Nymindegab mellem
staten og bl.a. Ringkøbing-Skjern Kommune, som løber fra 2014-2018. Fællesaftalen har til formål
at reducere risikoen for oversvømmelser af det lavtliggende bagland som følge af gennembrud af
klitter ved stormflod og deraf følgende skader på byer, bygninger og infrastruktur langs den
centrale del af Vestkysten. Det sker i praksis ved at beskytte kysten mod tilbagerykning, som er en
følge af den konstante erosion. Den relativt smalle høje klitbarriere langs kysten udgør et effektivt
værn mod oversvømmelser, som er fællesaftalens primære formål. Da erosionen på strækningen
samtidig er kraftig, er det nødvendigt at erstatte det sand, der eroderer med strøm og bølger med
nyt sand. Både så kystlinjen kan fastholdes, og så bølgerne under en storm tager det udlagte sand
frem for at tage det fra klitterne. På den måde kan kysttilbagerykningen holdes i skak med sand.
Det kan umiddelbart se ud som om, sandet bare forsvinder, men det gør det ikke. Sandet fordeler
sig nemlig ude i vandet og yder fortsat beskyttelse af hele kysten. Der vil uanset beskyttelsen kunne
forekomme situationer under storm, hvor vind, vandstand og bølger kan erodere i klitterne, som så
vil blive stejle og måske ikke kan passeres en periode.
Sandfodring er den mest effektive beskyttelse af strækninger som jeres, og det er lykkedes at
fastholde sikkerhedsniveauet foran jeres huse igennem mange år. I 2016 udarbejder
Kystdirektoratet en såkaldt midtvejsstatus for fællesaftaleindsatsen, og det er forventningen, at
målsætningen for jeres strækning, som er fastholdelse, også denne gang er overholdt.
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På det kommende årsmøde for Sammenslutningen af sommerhusforeninger på Holmsland Tange
den 15. oktober 2016 vil fællesaftalen og udviklingen på strækningen blive gennemgået.

Med venlig hilsen

Esben Lunde Larsen
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