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Marts 2015

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos
vedrørende kystens tilstand februar 2015
Efter stormene i januar rettede formanden en henvendelse til foreningerne og
bad dem melde tilbage om de aktuelle tilstande på kysten, gerne med billeder.
Dette medførte ikke en strøm af henvendelser, men nogle få kommentarer og
billeder fra områderne omkring Houvig, Klegod, Nygård og Hegnet.
Udvalget har herunder samlet kommentarer/billeder fra de foreninger, der har
responderet på henvendelsen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sneppedalen - foto

Mågedalen kommentar
Ved Houvig er der ikke sket nogen skade. Måske en lille forbedring med mere
sand ved klitfoden. Men klitterne ved Houvig er også lavere end længere mod
syd. Ved Houvig Strand, overgang 115 med offentlig P-plads, er klitterne lidt
højere. Der er de store bunkere blevet mere fritlagt og klitten mere stejl.
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Lyngvejen – fotos

Havklit - kommentar
Dagmar og Egon var ligge oppe og "slikke" på klitterne men ikke noget
alvorlig. Jeg hev rebstigerne ca. 5 meter "i land". Og det ser ud til at de
overlever vinteren på den måde.
Der har også været lidt luft de sidste par dage, men der var vandet slet ikke
oppe ved klitten. Så meldingen er: No problem.
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Klegod – kommentar og foto

Billedet herunder er taget 15 meter over stranden. Alle skrænter er lodrette,
og der er en tilbagerykning på 5 – 8 meter.

Søndre Klegod - kommentar
Skaderne på kysten efter denne vinters storme er synlige. I forlængelse af
vejene Opstrupsvej og Kræ Degnsvej er klitterrænet robust, forstået på den
måde, at der i vest-østgående retning er flere rækker klitter i nord-sydlig
retning, som giver god beskyttelse mod havet. Dog æder havet hvert år sig et
stykke ind i landet. Dette år er der også kommet sand ind i klitområdet fra
havet, men det vurders at være langt mindre end materiale tabet i yderste
klitrække.
I forlængelse af Nordsø Ferievej er klitområdet meget smalt. Ved storm piskes
havvand op på toppen af klitterne. Tilbageskyldet danner spor i klittoppen. Fra
den linie(N-S) hvorfra tilbageløbet begynder, er der kun 30 meter tilbage. Det
vil på sigt betyde, at det oppiskede vand snar vil begynde at løbe østover ned
mod vejen og på sigt danne grundlag for et brud i klitterne. Der har også her
været sandvandring ind i landet, men i ret begrænsede mængder.
Selvfølgelig kan vi klage til myndighederne og få intetsigende svar. Jeg vil
foreslå, at vi får etableret nogle målepunkter, så vi har dokumentation for vore
iagttagelser og bekymringer. Lige hvordan disse målepunkter skal være, vil
jeg ikke byde ind på, men de skal være godkendte af os og myndighederne,
så de på sigt er udgangspunkt for dialog.
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Haurvig - kommentar og fotos

Haurvig er også blevet ramt af stormene. Der har været en tilbagerykning af kysten,
men der er mere sand på stranden end sidste år ved denne tid. Billede af bunker
henholdsvis 8/2014 og 8/2015. Kysten har været udsat for samme behandling som
andre steder.
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Nygård – fotos
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Hegnet – fotos
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Forretningsudvalget – sammenfatning
Som det ses har havet generelt været inde og slikke i klitfoden og har skåret
klitten af, så nedgangene kun er passable, hvor der er rebstiger. Også
kørevejene ned til stranden er afbrudte og skal retableres, hvilket er en
tilbagevendende udgift for kommunen, der må påregne at skulle i gang med
at retablere disse nedkøringer hvert eneste år. - For at mindske skaderne
søger Ringkøbing-Skjern Kommune at etablere redningsvejenes ramper
parallelt med kysten og ikke vinkelret på, - og bedst i sydgående retning.
Selv om tilbagemeldingerne synes at pege på en situation, der ikke er
væsentligt forskellig fra de påvirkninger af kysten, der har været tilfældet efter
storme og kraftige vestenvinde de sidste mange år, og der således ikke er
tale om en ny og pludselig katastrofesituation, så finder Forretningsudvalget
det stærkt foruroligende, at der ikke dæmmes op for den konstante og
tilbagevendende erosion af kysten, som den nuværende indsats beviseligt
slet ikke imødegår.
Formanden har været i kontakt med Per Sørensen i Kystdirektoratet, der
oplyser at der formentlig i april måned vil blive foretaget opmålinger til en
laserscanning, hvorefter man vil kunne sammenligne forholdene i dag med
situationen i 2012-2013.
Der focuseres i øjeblikket en del på området, og Miljøministeriet har netop
udarbejdet og godkendt et kommissorium for en analyse af kystbeskyttelsen.
Analysen gennemføres af en arbejdsgruppe bestående af Miljøministeriet
(formand), Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet.

8

Der nedsættes herudover en styregruppe bestående af Miljøministeriet
(formand), Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Økonomiog Indenrigsministeriet.
Det er uklart, hvorvidt det er muligt at komme med input til denne styregruppe
eller arbejdsgruppe. - Kommissoriet er vedhæftet sidst i dette notat.
Forretningsudvalget vil i lyset af ovenstående efterfølgende vurdere, hvorvidt
og på hvilken måde der kan/skal følges op på sidste års henvendelse til
Miljøudvalget. Det er stadig en opgave at påpege, at nedbrydningen af kysten
fortsætter uændret, og at det er tvingende nødvendigt at der gribes ind, før
situationen for alvor bliver kritisk og ødelæggelserne er uoprettelige.
For Forretningsudvalget
Thue Amstrup-Jørgensen

Kommissorium for analyse af kystbeskyttelsen
Det grundlæggende princip for kystbeskyttelsesindsatsen i dag er, at grundejeren
har ansvaret for at beskytte sin ejendom mod havet. Dette indebærer, at
hovedparten af kystbeskyttelsen udføres som individuelle anlæg.
Den individuelle indsats understøttes af kommunerne, som har mulighed for at
planlægge og gennemføre kystbeskyttelse lokalt i større, sammenhængende
områder. Kommunernes udgifter til kystbeskyttelse prioriteres indenfor
kommunernes anlægsbudget.
Herudover yder staten af bl.a. historiske årsager tilskud til
kystbeskyttelsesindsatsen gennem flerårige aftaler om kystbeskyttelse på
Vestkysten. Senest blev der i december 2013 indgået en flerårig aftale mellem
Kystdirektoratet og de fire kommuner på strækningen mellem Lodbjerg og
Nymindegab om kystbeskyttelsen frem til 2018. I alt er der gennemsnitligt afsat 90
mio. kr. årligt i perioden 2014-2018 til kystbeskyttelse langs Vestkysten.
De nuværende rammer og principper skal overordnet sikre, at grundejere har
incitament til at gennemføre kystsikring på deres ejendom, og at kystsikring
indgår i den tværgående kommunale prioritering.
Der igangsættes en analyse af kystbeskyttelsen.
Formål og opgaver
Analysen af kystbeskyttelsen, indeholder følgende elementer:






Kortlægning af den eksisterende regulering og indsats for kystbeskyttelse,
herunder de eksisterende virkemidler og udgifterne i stat, kommunerne og
blandt grundejere.
Afdækning af, hvor risikoen for erosion, oversvømmelser og potentielle
skadesomkostninger er størst.
Vurdering af, om kommunerne har de rigtige værktøjer til at sikre en
omkostningseffektiv kystbeskyttelsesindsats,
Vurdering af om den eksisterende regulering understøtter, at indsatsen for
kystbeskyttelse fokuseres der, hvor behovet er størst.

Der kan på baggrund af ovennævnte opstilles forslag til justeringer af
kystbeskyttelsesindsatsen. Justeringerne skal i givet fald sigte efter at styrke
grundlaget for en omkostningseffektiv, lokal kystbeskyttelsesindsats.
Det er en forudsætning for forslag til eventuelle justeringer, at det eksisterende
grundprincip i kystbeskyttelsesloven om, at grundejeren har ansvaret for at beskytte
sin ejendom mod havet, videreføres.
Proces og organisering
Analysen gennemføres af en arbejdsgruppe bestående af Miljøministeriet
(formand), Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet.
Der nedsættes herudover en styregruppe bestående af Miljøministeriet (formand),
Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Økonomi- og
Indenrigsministeriet.

Analysen igangsættes i efteråret 2014 og afsluttes med udgangen af 2015
I analysen inddrages kystkommuner og KL.
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