
Kystgruppen 3. januar 2017 
 

Status 

Oven i glæden over, at der står 87.900 kr. på vores konto til udbedring af 

skråningsbeskyttelsen - og der i øvrigt er udvist velvillighed fra flere foreninger 

fremadrettet - viste Urd sårbarheden langs kysten, især på det laveste stykke, 

hvor sti-laget er væk, underdugen blotlagt og dele af stien overskyllet med 

tykke sandtunger.  

 

 

Kyststiens sammenhængskraft og rekreativitet for byens borgere er desværre 

blevet reduceret, og stien er ufremkommelig for kørestole og cykler fra 

høfderne til Nørreled og til dels videre til P-pladsen ved sokkelgrundene. 

Egmontshøjskolens pedeller har gjort og gør rigtig meget for vedligeholdelsen 

og udbedring af stien, men….. 

Det er tydeligt at se, at stenenes gennemsnitlige størrelse er for lille, og hvor 

store sten der skal til ifølge sund fornuft. NIRAS anviser størrelse Ø40 i forhold 

til Kystdirektoratets Ø30 - målet, som den nuværende skråningsbeskyttelse 

ikke har levet op til. 

Tilladelse: 

Af mail 10. 10. 2016 fra Naturstyrelsen fremgår det:  

”At Naturstyrelsen godt kan acceptere, at det eksisterende anlæg reetableres, 

men kun via ekstern finansiering!” 



Vi fortsætter trods udsigt til langt større udgifter. Sårbarheden var forudset, 

det var bare et spørgsmål om tid. 

Vi har talt om betonmur og/eller spunsning på det snart 200 meter stykke 

langs stien, der kræver kystbeskyttelse, fordi det vil fylde mindre, men har 

konkluderet, at dette vil være et langt mere omkostningstungt projekt og 

kræve en flerårig myndighedsbehandling, hvis tilladelsen overhovedet vil blive 

givet, så vi fortsætter med NIRAS’ anbefalinger som mål.  

Se under Kystfokusgruppen på Hou Fællesforums hjemmeside - følg link til 

Oplevhou. 

I modsætning til etablering af Houstien bruger vi en lokal entreprenør – John 

Kjær, Hundslund til at varetage opgaven. Han har erfaring fra Høfderne. 

Næste skridt: 

Sten: 

Jens Gammelgaard har doneret sten fra Præstegården i Gosmer, der afhentes 

under forhåbentlig snarligt frostvejr, for at der ikke bliver for dybe spor i 

plænen udenom. Desuden undersøger Erik, om vi kan få sten af passende 

størrelse fra andre gårde – herunder Dybvad samt fra Naturstyrelsen fra 

Sondrup. Hvis nogen læsere har kendskab til sten, så kontakt endelig Erik. 

Stenene læsses af tv. på stranden for enden af Nørreled. 

Ved lavvande afskrabes stenene fra den ødelagte skråningsbeskyttelse og 

sorteres i størrelse, og skråningen reetableres etapevis. Og tænkt udvidet i 

forhold til ødelæggelserne. 

 

Penge: 

Kirsten Bøgholm holder styr på pengene 

 50.000 kr. er kommet fra Lokalrådenes fordelingspulje 

 10.000 kr. fra Egmont HSC 

 10.000 kr. Fra Egmont Højskolen 

 5.000 kr. fra Skjold Optik 

 12.900 kr. er indsamlet fra Hou Borgere 

 

Tusind tak for det! 

Vores konto: Reg.nr. 1944, konto 689 325 1128   er stadig åben for 

indbetalinger 

 

Ruth, Bente, Kirsten og Dorte mødes til en ny omgang fundraising og igen 12. 

januar 2017 kl. 13. Hvis nogen læsere har gode ideer, modtager vi dem gerne! 

Hans Jørgen og Erik vil arbejde videre for en kompensation i form af nyt 

kørelag uden flint fra den tidligere entreprenør. 



Dorte kontakterne myndighederne vedr. stenstørrelse og bidrag. 

 

Fremtid: 

For at sikre Kyststien bedst muligt jvf. NIRAS’ anbefalinger, ansøges der 

gennem Høfdeholderne om etablering af yderligere 4 høfder, der mindskes i 

størrelse mod syd.  

Dette er et selvstændigt projekt og er ikke bundet økonomisk til 

skråningsbeskyttelsen. 

 

 

 

Foto 4. januar 2017 – Hvor Egmont har udbedret lidt af skaderne. Nu må vi se, 

hvad nattens forventede højvande gør. 

 

Kirsten Bøgholm    Bente Haugaard    Ruth Munk 

Erik Hviid mobil 2097 2912             Dorte Wissendorff 2181 2072 

 


