
STATUS NOTAT – arbejdet med kystsikring i Blåvand i første ½ år 2019 : 

1. 18. Januar 2019 deltog Blåvand Grundejerforening/BG og Kystsikringsgruppen 
Blåvand/KB  i et borgermøde i Ho – indkaldt af Miljøstyrelsen . Emnet var “Debatoplæg 
– Kystbeskyttelse ved Blåvand” – med en efterfølgende høringsfrist til 28. januar 2019 . 
BG og KB sendte et høringssvar – med følgende hovedindhold : 

2. Tilfredshed med at forslaget til fremtidig kystsikring – nu også indeholder strækningen 
fra “Ishuset til høfde 1” – og vi ønsker  “hård sikring”ved klitfoden på denne nye 
strækning . Den nødvendige sandfodring vurderes løbende – og suppleres med 
plantning af hjelme. Strandens helhedsindtryk forbedres med skiltning, også om 
Natura 2000-områder , flere affaldscontainere – og i særdeleshed også flere offentlige 
toiletter ! 

3. I skrivende stund : – har vi endnu ikke set noget endeligt resultat af 
“Miljøkonsekvensrapporten” – men lige så snart dette forslag kommer til fornyet 
udtalelse – overvejer vi i BG og KB – at indkalde til et ekstraordinært medlemsmøde, 
hvor det konkrete forslag kan uddybes – samt nok så vigtigt – den bagvedliggende 
økonomi / stærkt forøget i forhold til den nuværende aftaleperiode ! 

4. I mellemtiden – frem til nu – har vi haft flere møder med Varde kommune – primært 
om financiering af den fremtidige udgift til den stærkt udvidede kystsikring : 

5. Staten/Kystdirektoratet S/KD har sat en tilsyneladende ufravigelig ramme for den 
fremtidige kystsikring : – både rent fagligt på det kommende arbejde , men så sandelig 
også på den økonomiske fordeling . 

6. Det konkrete arbejde : Umiddelbart er S/KD indstillet på, at det kommende arbejde 
“skal være mere af det samme” – altså også på den nye strækning fra “Ishuset”  til høfde 
1 . Både KB og BG er af den opfattelse, at det ville give ekstra , tryghedsskabende sikring 
– hvis man også lavede “hård sikring” ved klitfoden – inden den efterfølgende 
sandfodring . S/KD opfatter “deres forslag” som fuldt tilstrækkeligt – og understreger 
samtidigt, at der for kystsikring langs hele Vestkysten bliver tale om et “lovpligtigt EU-
udbud” – hvorfor lokale ønsker om større variation – IKKE kan komme på tale . 

7. Den afledede økonomi : Selvfølgelig er det let at forstå – “at mere kystsikring koster 
mere” – MEN – S/KD bruger samtidigt lejligheden til at reducere deres “tilskuds %” fra 
nuværende niveau til et niveau = det fælles niveau for 2 kystsikringsarbejder længere 
oppe ad Vestkysten ! ( = 50 % ved Lønstrup og Skagen ) – giver jo kun mening “hvis man 
sidder på flæsket med en pistol i hånden”! Modparten har bare at rette ind efter dette 
ufravigelige synspunkt ! 

8. Den omtalte modpart er kommunen ( kommunalbestyrelsen og os grundejere ) . For 
Varde kommune betyder det en stigning i “tilskuds %ér” fra 21 til 50 ! – af et beløb som 
nu nærmer sig de 6 millioner ! 

9. Varde kommune ( + os grundejere i Blåvand) skal altså finde ca. 3 millioner om året – 
de næste 5 år ( aftaleperioden er fra 2020 til 2024 ) ! Dette er så voldsom en stigning for 
en kommunalbestyrelse , at de forståeligt nok siger : “nu må grundejerne betale noget 
mere – også gerne fordelt på nogle flere lokale, brede skuldre ! 

10. Den hidtidige “% – fordeling” mellem kommune og grundejere har været : 80 % til 
kommunen og 20 % til direkte berørte grundejere i Blåvand = ca. 100.000 om året i den 



foregående 5 års aftaleperiode . – at gange disse grundejeres bidrag med 5 ! – er vist 
helt ude “vest for Horns Rev”! 

11. Derfor bliver diskussionen : Hvordan får vi flere og bredere skuldre til at betale for den 
fremtidige kystsikring ? – incl. kommunalbestyrelsen som “stor interessent” i områdets 
udvikling ! 

12. Når det endelige forslag til kystsikring fremsendes til udtalelse – og vi dermed kender 
de mere præcise økonomiske rammer : – er det vores agt – i samarbejde med Varde 
kommune – at indkalde til et borgermøde for ALLE i Blåvand . Kun herved får vi bredt 
viden og problemstillinger ud, så en beslutning forhåbentlig kan træffes af 
Kommunalbestyrelsen – bakket op af flest mulige, lokale kræfter ! 

13. I vil med sikkerhed høre mere hen over eftersommeren/ efteråret 2019 ! 

 

 


