
 

 

 

 

 

 

 
 

Indbydelse til Orienteringsmøde med Kystdirektoratet  
 

Lørdag den 15. oktober 2016 kl. 13.30 

 

Holmslands Idræts- og Kulturcenter 

Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing. 

 

Emne: Kystbeskyttelsen af Holmslands Klit 
 

Formål og baggrund: 

Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holms-

land Klit (SU) ønsker at sætte fokus på, hvordan vi kan bevare det 

unikke kystlandskab på Holmsland Klit og de bagved liggende 

ejendomme med tilhørende infrastruktur. Vi håber at mødet vil 

kunne medvirke til at skabe klarhed over, hvordan situationen ser ud 

på nuværende tidspunkt, og hvordan vi kan forvente udviklingen 

fremover. 

Kystdirektoratet (KD) under Miljø- og Fødevareministeriet har på 

statens vegne ansvaret for kystbeskyttelsen af de danske kyster. 

Kystteknisk chef Per Sørensen har velvilligt indvilget i at komme 

og fortælle nærmere om status og perspektiver for Holmsland Klit.  

 

Følgende emner vil bl.a  blive omtalt og uddybet: 

 Hvordan har kystlinjen flyttet sig igennem de senere år ud for Holmsland Klit? 

 Hvordan forventer KD at udviklingen vil være de kommende år? 

 Overvejelser om mulige kystsikringsmetoder, hvad virker og hvad virker ikke på vores 

kyststrækning? 

 Hvad er statens strategi for at sikre Holmslands Klit, herunder sikre et gennembrud til Ringkøbing 

Fjord? 

 Hvordan kan vi som grundejere medvirke til at skabe fokus og øget politisk interesse for at få 

igangsat en langsigtet plan for kystbeskyttelsen af Holmsland Klit? 

 

Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål til Kystdirektoratet. 

 

Deltagelse i mødet: 

Alle sommerhusejere og andre interesserede på Holmsland Klit indbydes til at deltage i mødet. 

Deltagelse i mødet incl. kaffe/the og kage koster 50 kr. Beløbet opkræves ved indgangen. Øl og vand kan 

købes. 

 

Tilmelding til mødet 

Du/I kan tilmelde jer mødet på mail vindvest@outlook.dk senest mandag den 10. oktober 2016. 

Opgiv venligst navn, adresse og evt. grundejerforening. 
        

På vegne af Forretningsudvalget 

 

Thue Amstrup-Jørgensen - Formand 
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