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Debatoplæg – Kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg-Nymindegab 

 

Indledende bemærkninger 

 

Sammenslutningen er opmærksom på, at debatoplægget primært fokuserer på den 

miljøkonsekvensrapport, som skal udarbejdes – en rapport, som tager udgangspunkt i 

de foranstaltninger (sandfodring), som allerede er valgt for kysten langs Holmsland 

Klit. 

Sammenslutningen vil dog i sine bemærkninger tillade sig at se bredt og overordnet 

på kystbeskyttelse på Holmsland Klit og ikke kun se på de miljømæssige konsekven-

ser af sandfodring. 

 

I debatoplægget åbnes der op for, at man kunne forestille sig andre foranstaltninger en 

sandfodring.  

I debatoplægget står der bl.a.: 

”Kystbeskyttelsesmetode mod erosion og oversvømmelse 

Som nævnt er der tale om en kombination af både erosions- og højvandsbeskyttelse. 

Beskyttelsen vil foregå ved anvendelse af primært kystfodring i kombination klitfor-

stærkning og strand- og klitpleje. Der vil ligeledes i indeværende periode kunne ske 

vedligeholdelse af eksisterende kysbeskyttelsesanlæg så som høfder, bølgebrydere og 

skråningsbeskyttelse, hvorfor indsatserne koordineres. 

 

Imidlertid kan andre metoder komme i anvendelse, hvis de i situationen vurderes af 

være den optimale løsning.” 

 

Bemærkninger 

Sammenslutningen har følgende bemærkninger til debatoplægget: 

1. Sammenslutningen anerkender, at staten/kommunerne ønsker at fortsætte 

indsatsen for at sikre strækningen Lodbjerg - Nymindegab. 

 

2. For Sammenslutningen er det vigtigt, at eksisterende bebyggelser og infra-

struktur sikres. Ligeledes, at den enestående natur på Holmslands Klit ikke 

forsvinder i havet til stor skade for turismen, der er med til at sikre beskæf-

tigelsen og dermed den lokale økonomi i området. 

 

3. Sammenslutningen undrer os over, at man tilsyneladende baserer indsatsen på 

de sikkerhedsvurderinger og målsætninger, der har ligget til grund for ind-

satsen 2014 – 2018, og som baserer sig på ældre data forud for denne periode. 

Det vil være mere relevant, at man baserer den fremtidige indsats efter den 
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situation, som kysten er i nu. Eller som minimum begrunder, hvorfor man ikke 

bruger nyere data. 

 

 

4. Sammenslutningen kan se, at der med den nu fremlagte plan ikke ændrer på de 

tidligere fastlagte målsætninger. Dette indebærer bl.a., at dele af Holmslands 

Klit fortsat ikke er målsat, selv om der årligt konstateres tilbagerykning. Vi 

mener, at en opretholdelse af sikkerheden for gennembrud på hele strækningen 

af Holmslands Klit er en ganske afgørende faktor i planlægningen af indsat-

sen. Et gennembrud vil få uoverskuelige konsekvenser for oplandet til Ring-

købing Fjord. Området  er grundet den store omfang af turisme specielt 

sårbart, da baglandet ikke får den nødvendige ro i vintterhalvåret. Derfor bør 

hele strækningen af Holmslands Klit målsættes som grundlag for en indsats 

allerede i perioden 2020 – 2024. 

 

5. Sammenslutningen har igennem pressen fået oplyst, at Regeringen vil afsætte 

flere midler til sikring af den jyske vestkyst. Vi kan ikke se, at indsatsen for 

perioden 2020 – 2024 afspejler en øget indsats. Så vidt vi læser planerne er 

omfanget af sandfordring (målt i m
3
/år) på samme niveau som hidtil. Er der 

andre planer, som vil komme ind under den fremtidige indsats? 

 

6. Vi er bekendt med den løbende diskussion om sandfordring som middel til 

sikring af kysttilbagerykningen og ønsker ikke og har ikke viden nok til at gå 

ind i denne diskussion. Vi ønsker dog at give udtryk for, at det er væsentligt, at 

der løbende iværksættes forsøg og indhentes viden med henblik på at sikre den 

mest optimale indsats for at bevare vestkysten. 

 

 

Nedbrydning/erosion af klitterne ”fra land” 

Sammenslutningen er med på, at ideoplægget tager udgangspunkt i ”beskyttelse mod 

havets erosion og oversvømmelse.” Imidlertid er det Sammenslutningens opfattelse, 

at beskyttelse mod det, som kommer fra havet, skal ses i sammenhæng med den 

nedbrydning, som finder sted ”fra land”. 

Holmsland Klit oplever i disse år en øget turisme. Med flere overnatningsmuligheder 

(flere sommerhuse, større sommerhuse, feriecenter i Søndervig med 500 lejligheder 

osv.) vil turismen bliver kraftig forøget i de kommende år. Og flere mennesker på 

Klitten vil betyde større slid på klitterne og dermed gøre klitterne mere sårbare for 

påvirkningen fra havet. 

 

Det er således Sammenslutningens opfattelse, at kystbeskyttelse på Holmsland Klit 

nødvendigvis må ses i sammenhæng med den nedslidning af klitterne, som den øgede 

turisme medfører. 

 

Et eksempel på denne nedslidning ser vi allerede ved Lyngvig Fyr, som, efter at 

Ringkøbing-Skjern Museum overtog fyret, er blevet et meget populært udflugtsmål. 

Klitten ud for fyret er tydelig påvirket af de mange mennesker, som tager turen fra 

fyret til stranden. 

Det nye feriecenter i Søndervig vil også med de yderligere mange besøgende i høj 

grad belaste klitterne og dermed fremme havets nedbrydning. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Sammenslutningen skal derfor opfordre til, at de miljømæssige konsekvenser af den 

øgede turisme på Holmsland Klit kommer til at indgå i debatoplægget, og at den 

øgede turisme får konsekvenser for den fremtidige indsats for kystbeskyttelse. 

For god ordens skyld skal det tilføjes, at Sammenslutningen, som nævnttidligere, 

naturligvis ser turisme som en vigtigt grundlag for livet på Holmsland Klit og i 

Ringkøbing-Skjern Kommune. Men turisme er ikke ”gratis”. Også i forhold til 

kystbeskyttelse skal der tages højde for mange menneskers færden – ikke mindst på 

Holmsland Klit. 

 

Sammenslutningen ser frem til at blive inddraget i det videre arbejde med kystsikring 

på Holmsland Klit. 
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