Emne: Orientering om årets kystfodring under "Fællesaftale Vestkysten 2014-18"
Til kommunerne i ”Fællesaftale Vestkysten 2014-18”:
Thisted kommune, att. Mogens Kruse Andersen
Lemvig kommune, att. Claus Borg
Holstebro kommune, att. Anders Debel
Ringkøbing-Skjern kommune, att. Lone Rossen

Orientering om årets arbejde med kystfodring på Vestkysten i 2017 under ”Fællesaftale Vestkysten 201418”
Kystdirektoratet har nu endeligt fastlagt årets program for kystfodring på Vestkysten under ”Fællesaftale
Vestkysten 2014-18”.
Der er planlagt 2 fodringsstrækninger i 2017: En kystnær fodring ved Årgab med ca. 700.000 m3(S) sand og
en strandfodring ved Vejlby med ca. 990.000 m3(S) sand.
Arbejdet i 2017 udføres som en del af den 5-årige kontrakt på kystfodring og oprensning, som KDI indgik i
2014 med entreprenøren Rohde Nielsen A/S fra København efter opgaven havde været i EU-udbud.
Rohde Nielsen A/S er begyndt på opgaven ved Årgab den 24. februar 2017. Sandet placeres på den
kystnære havbund på ca. 6 m vanddybde på en strækning omtrent mellem sti C28 og C31, og stranden
bliver derfor ikke direkte berørt af arbejdet.
Strandfodringen ved Vejlby vil begynde i nærmeste fremtid. Allerede i denne uge forventer Rohde Nielsen
A/S at mobilisere materiellet til opgaven. Ved denne opgave bliver sandet pumpet direkte ind på stranden,
så der vil derfor være kørsel på stranden med arbejdsmaskiner. Ligesom tidligere år vil arbejdet kun påvirke
et mindre afsnit af stranden af gangen. Strækningen ved Vejlby er planlagt til at være mellem høfde 10 og
sti C200.
Arbejdet med kystfodring er meget følsomt overfor vejret, da sandsugerne skal have roligt vand for at
komme langt nok ind til kysten. Det er derfor svært at sige, hvor længe arbejdet med de to opgaver vil
foregå, men hvis alt går vel, og vejret arter sig nogenlunde gennemsnitligt, så forventer entreprenøren at
have afsluttet opgaven ved Årgab til september, mens opgaven ved Vejlby forventes afsluttet allerede
medio maj 2017.
Vi vil løbende orientere om arbejdet på vores hjemmeside.
På det kommende statusmøde med kommunerne om Fællesaftalen den 31. marts 2017 på KDI vil vi komme
nærmere ind på programmet for kystfodring og øvrige aktiviteter under Fællesaftalen i 2017, ligesom der
naturligvis vil være mulighed for at stille spørgsmål.
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