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Snart vil de store maskiner indtage stranden ved Gl. Skagen for at sikre styningen af Højen Klit og for at gennemføre en hård skråningsbeskyttelse fra Trane Klit. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Store maskiner på stranden
KYSTBESKYTTELSESLAGET FOR GL. SKAGEN: Går i gang med styning af Højen Klit og hård skråningsbeskyttelse fra Trane Klit
UMIDDELBART EFTER nytår
sættes der gang i to kæmpe
projekter ved i klitterne ved
Gl. Skagen.
Bag projekterne står Kystbeskyttelseslaget for Gl.
Skagen, som i løbet af efteråret har modtaget tilladelser
til dels styning af Højen Klit
og hård skråningsbeskyttelse fra Trane Klit og op forbi
vendepladsen på Niels Ottesensvej/Havbakken i Gl.
Skagen.
- Begge arbejder begynder
umiddelbart efter nytår, fortæller lagets formand Svend
Erik Kristensen
Alle, der færdes i området
omkring Gl. Skagen, kender
sikkert til, hvordan luften
under storm kan være helt
tyk af sand, så det knaser
mellem tænderne og man
får sand i øjnene.
Husejere har i tillæg oplevet hvordan tage og terrasser ”sander til”, så der må
flyttes store mængder fygesand hvert år. Specielt stråtage tåler ikke at være dynget til med et stort lag sand.
- Det er mange års forsømmelser vedrørende klitplejen, der nu rettes op på, understreger Svend Erik Kristensen..
- Tidligere havde Skov- og
Naturstyrelsen et årligt budget til klitpleje, så man kun-

ne tage det i opløbet, hvis
der var opstået åbninger,
hvor vinden kan få fat, men
de seneste 10 år har denne
klitpleje været nærmest ikke
eksisterende, og derfor er
der opstået store arealer
med stejle skråninger ud
mod havet uden beplantning, som ville kunne holde
på sandet.
Det har været en lang proces at få tilladelse til at ”styne” klitterne som det hedder
i fagsproget, men nu er tilladelsen i hus, og arbejdet kan
igangsættes.
På de højeste og mest stejle sider afrundes der helt op
mod seks meter – der sker
ved at sandet skubbes ud
mod stranden, så klitfladen
dermed bliver rund, og der
kan skabes grobund for
hjælme.
Disse vil være sårbare i
starten, så derfor opsættes
fyrris i store mængder, som
skal skabe læ.

Følg stierne
Samtidig omkranses de ny
tilplantede arealer med
trådhegn og skiltning, så
folk på det kraftigste opfordres til ikke at bevæge sig i
klitterne, men i stedet følge
de afmærkede stier, siger
Svend Erik Kristensen.

- Vi ser desværre, at mange
skader opstår som følge af,
at mange mennesker morer
sig med at hoppe rundt i klitterne, hvilket er hårdt for de
sarte planter.
Arbejdet omfatter først og
fremmest Højen Klit, som
ligger for enden af Hans
Ruths vej.
Ud over indsatsens her vil
der blive foretaget småreparationer flere steder langs
hele strækningen ud for Gl.
Skagen området.
Det er lokale entreprenører, som kommer til at udføre arbejdet, og det forventes
at være færdigt inden udgangen af januar.
Hele opgaven finansieres
fuldt ud af Kystbeskyttelseslaget uden nogen form for
offentlig tilskud.
Kystbeskyttelseslaget er en
frivillig forening, der udelukkende har indtægter fra
medlemmer med ejendomme indenfor en afstand af
300 meter fra stranden.
Der er gennem de sidste
tre år indsamlet op mod 9
millioner gennem medlemsbidrag og medlemskontingenter.
Foruden klitpleje omfatter
Kystbeskyttelseslagets virke
også kystbeskyttelse i form
af høfder og skråningsbeskyttelse. Således blev der

Efterfølgende har vi været
i udbud hos 5 prækvalificerede entreprenører .
VG Entreprenører, der er
en del af Aarslev-koncernen,
vandt udbuddet. Selskabet
har mangeårig erfaring med
havne nlæg og kystsikring.

Formand for Kystbeskyttelseslaget Svend Erik Kristensen: Problemerne ved Højen Klit skyldes manglende klitpleje gennem mange
år. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen
blev i 2019 anlagt 25 høfder
på strækningen fra Fellen og
til Højen Fyr, og i løbet af
denne vinter vil der blive lavet skråningsbeskyttelse af
en 400 m strækning fra Trane Klit og til nedkørslen til
stranden ud for vendepladsen ved Niels Ottesens Vej.

Skråningsbeskyttelse
Igennem mange år har havet ”gnavet” sig op mod
halvanden meter ind på
strand og klitter, der derved
har trukket sig tilsvarende
tilbage.
Den mest centrale del af
Gl. Skagen by har været delvis beskyttet mod denne til-

bagetrækning gennem høfder ud for stranden.
De nye høfder bryder bølgerne og bidrager til at opbygge strand, hvorved eroderingen mod land er stoppet, men ved højvande og
vedvarende storm lige mod
kysten har høfderne ingen
beskyttende virkning – her
kan kun en såkaldt hård
skråningsbeskyttelse forebygge skader på klitterne. I
værste fald med gennemtrængning til følge….
Det har taget et år at få
projektet gennemarbejdet
og igennem alle myndigheder og diverse høringsprocesser.

Filter- og dæksten
Selve skråningsbeskyttelsen bygges med en fiberdug i
bunden/inderst, hvorpå der
lægges et 30 cm lag af filtersten og ovenpå disse to lag/
rækker af dæksten med høj
densitet og en vægt på min
300 kg/sten.
Foden starter ca 1 meter
under nuværende niveau for
strand og slutter på højde
med ”skiven” på solnedgangspladsen.
Ovenpå stenene efterfyldes et lag sand, og der plantes hjælme, så anlægget dermed stort set ikke bliver synligt.
Der påhviler i øvrigt Kystbeskyttelseslaget en pligt til
efterfyldning af sand, hvis
højvande fører sand bort fra
dækstenene.
Arbejdet påbegyndes i januar og forventes helt afsluttet i god tid før Påske, så
det bliver minimalt, hvad
det vil give af ulemper under
bygningsperioden.

