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Sandfodring ved Lønstrup og
Søndervig bør gå i gang snarest
Det kan få store konsekvenser for grundejerne, hvis arbejdet med at kystsikre ved hjælp af
såkaldt sandfodring to steder på den jyske vestkyst forsinkes i længere tid. Sandfodringen,
som normalt udføres i efteråret, inden vinterstormene for alvor sætter ind, er foreløbig
blevet udsat i tre måneder på grund af en klage fra en borger.
”Vi deler grundejernes bekymring over, at arbejdet endnu ikke er gået i gang,” siger
formand for Fritidshusejernes Landsforening, Johs Chr Johansen.
”De berørte fritidshusejere ved Lønstrup og Søndervig kan bare se til, mens de venter på,
at Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler klagesagen. Kommer der en storm i den
periode, klagen løber, risikerer store værdier at gå tabt. Klageren har altså påtaget sig et
betydeligt ansvar,” siger FLs formand.
Savner dokumentation
Klagen, som har opsættende virkning, kommer fra opfinder Poul Jakobsen i Skagen. Han
har udviklet en ifølge hans eget udsagn brugbar metode til kystsikring ved hjælp af
drænrør, som graves ned i sandet. Poul Jakobsens opfindelse har været afprøvet af
Kystdirektoratet, som dog ikke har kunnet dokumentere nogen effekt af rørene.
Poul Jakobsen har klaget, fordi han mener, at sandfodring er spild af skatteborgernes
penge, og at hans egen metode er langt billigere.
”Det er ikke hans afgørelse. Det må være op til myndigheder og sommerhusejere at
vurdere, hvor pengene bruges bedst. Man må også spørge, om han overhovedet er
berettiget til at klage i en sag, han har en åbenbar økonomisk interesse i,” siger Johs Chr
Johansen.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet var
ved udgangen af september i år fire en halv måned.
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