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Kære Leif Smærup 

Tak for din henvendelse 21. oktober 2015 vedrørende beskyttelse af 
kyststrækningen ved Årgab syd for Hvide Sande. Jeg skal beklage den sene 
besvarelse. 

Det fremgår af din henvendelse, at foreningen foreslår, at der udlægges 
parallelhøfder (også kendt som bølgebrydere) af granit som kystbeskyttelse syd for 
Hvide Sande, som foreningen mener at have gode erfaring med, og at I har været i 
dialog om sagen med Kystdirektoratet. 

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. I modsætning til hårde kystbeskyttelsesanlæg som fx bølgebrydere, 
som kun flytter erosionsproblemet til nabostrækningen, så tilføres der med 
sandfodring sand til kysten som erstatning for det sand, som bølger og strøm 
fjerner. 

Hertil kommer, at den pågældende strækning er omfattet af fællesaftalen for 
strækningen Lodbjerg-Nymindegab mellem staten og bl.a. Ringkøbing-Skjern 
Kommune, som løber fra 2014-2018. Ifølge aftalen er det op til aftaleparterne at 
sørge for, at de udarbejdede målsætninger om en given fastholdelse eller tilladt 
tilbagerykning af kysten sikres. 

Kystdirektoratet giver derfor specifikt ikke tilladelse ti l yderligere 
kystbeskyttelsesforanstaltninger på strækningen. 

I 2016 \ i l Kystdirektoratet udarbejde en midtvejsstatus for indsatsen, der følger af 
fællesaftalen, og det er forventningen, at målsætningen for den pågældende 
strækning bliver overholdt. 

Du er velkommen til at rette henvendelse til Kystdirektoratet for yderligere 
information, ligesom du kan læse mere om fællesaftalerne på Kystdirektoratets 
hjemmeside: http://kysterne.kyst.dk/faellesaftalen-\i-loefter-i-flok.html 

hva 

Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 Kobenhavn K 
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim•" mim.dk • www.mim.dk 

http://turbopost.dk
http://kysterne.kyst.dk/faellesaftalen-/i-loefter-i-flok.html
http://mim.dk
http://www.mim.dk

