
Nyt om strandfodring fra Kystdirektoratet  

 

Den planlagte strandfodring ved Årgab i 2015 er nu blevet endeligt fastlagt. 

 

I løbet af 2015 vil Kystdirektoratet strandfodre på stranden ved Årgab på strækningen fra sti 

30 og mod nord til omtrent ved sti 45, altså en strækning på ca. 3.000 meter.  

 

KDI forventer at lægge i alt ca. 460.000 m3 sand ind på stranden på denne strækning.  

 

Arbejdet med indpumpningen af sand er planlagt til at begynde omkring medio april, dvs. efter 

påske. Det forventes, at arbejdet vil vare indtil ultimo juni, men da man er meget afhængig af 

godt vejr, for at sandsugerne kan arbejde så tæt på kysten, kan tidsplanen blive ændret, hvis 

vejret eller andre forhold driller.  

 

Sandet skal pumpes fra en sandsuger gennem en rørledning, der ligger på havbunden, og ind 

på stranden, hvor det fordeles langs stranden. Til arbejdet skal der anvendes tungt materiel på 

stranden, dvs. der vil blive kørt med gravemaskine og gummiged, ligesom der vil blive 

håndteret store rør for at fordele sandet på stranden.  

 

Der vil blive arbejdet i døgndrift, når det er godt vejr, og det kan desværre nok ikke undgås, at 

det kan give lidt gener for turister og fastboende på stranden mht. at komme over rør og 

passere stranden, når der pumpes sand ind. KDI håber dog på forståelse for, at arbejdet skal 

udføres. Stranden vil ikke blive afspærret, men KDI opfordrer til, at man holder sikker afstand 

til maskinerne, når der arbejdes.  

 

Maskiner og materiel vil blive kørt ned på stranden via sti nr. 49 lidt længere nordpå mod 

Hvide Sande. 

 

Som nævnt er arbejdet planlagt til at begynde engang i april, men allerede nu vil der blive 

aktivitet på stranden. KDI’s entreprenør, Rohde Nielsen A/S, lægger nemlig havledningen ud 

på havbunden lige syd for bølgebryderne allerede fredag den 13. marts 2015. Denne 

rørledning vil så ligge på havbunden vinkelret på kysten, og den ene ende af rørledningen 

ligger oppe på stranden og afventer, at sandsugerne kommer engang i april. 

 

Der pumpes hvert år sand fra oprensningen i indsejlingen til Hvide Sande havn ind på stranden 

syd for havnen. Det er planen, at denne strandfodring fra havnen i løbet af året vil nå ned til 

sti 45, således at de to strandfodringer når sammen.   

 

Man kan læse mere om strandfodring på KDI´s hjemmeside her: 

http://kysterne.kyst.dk/hvad-er-kystfodring.html 

 

 

Hvis man har spørgsmål til arbejdet eller kystbeskyttelse generelt, så send en mail på 

mcr@kyst.dk eller KDI´s hovedpostkasse kdi@kyst.dk <mailto:kdi@kyst.dk> .  
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