
KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND 

     Hostrup strand jan. 2021 

Orientering til alle grundejere ved Hostrup Strand 

På grundlag af udviklingen af den forventede stigende vandstand i Limfjorden på op til 30 cm inden 2050, 

og 70 cm i indeværende århundrede fik bestyrelsen på generalforsamlingen i maj 2019 bemyndigelse til at 

foretage en forundersøgelse til hård kystsikring. 

Vedtagelsen er også sket på baggrund af at vores depot ved Teglgårdsvej er ved at være opbrugt og at 

omkostningerne ved fremtidig vedligeholdelsesomkostningerne vil blive fordoblet. 

Vi har været meget heldige de sidste 3 år, idet stormene ikke har været så kraftige og overvejende kun i 

væsentlig grad har beskadiget kysten udenfor vore 5 nuværende bølgebrydere. Alligevel har vi årligt brugt 

op til 4.000 m3 lerjord, hvilket, såfremt vi skal til at købe og transportere jord, fremtidigt kan løbe op i 400.-

500.000 kr. årligt 

Vi har haft projekteringsselskabet Orbicon til at foretage denne forundersøgelse. Derefter har vi sendt en 

ansøgning til Skive Kommune, der 2018 overtog bemyndigelsen til godkendelse af kystsikringsprojekter fra 

Kystdirektoratet. 

Skive Kommune har nu velvilligt forhåndsgodkendt vores 1. fase af projektet, og der så vidt vides pt. ikke 

ved høringen indløbet kritiske klager vedr. vores projekt. Før den endelige behandling kan foretages 

politisk, skal der ske en ”Vurdering af virkning for miljøet (VVM)” og en” Miljøgodkendelse (Habitat)” laves 

færdig. Dette forventes at kunne ske inden næste generalforsamling, jfr. nedenfor. 

Skive Kommune har også stillet en lånegaranti til KommuneKredit på kr. 10 mio. til delvis finansiering af 

projektet. Resten har vi selv! Denne garanti betyder at vi over 25 år kan få et fast lån med en rente pt. på 

0,32% p.a.  

Et sådant lån på kr. 10 mio. vil med årlige afdrag og renter beløbe sig til ca. kr. 415.000 

Projektet indeholder følgende: 

Der foretages en hård kystsikring (dvs. som den i dag forligger ved bølgebryder 1, ca. 35 løbende meter) 

som tidligere udsendt. 

1. Start af Kystvejen til Rådyrsslugten (excl. den kommunale cementerede gamle kystsikring) ca. 1.000 

løbende meter.  

2. Ved Febækkens udmunding laves en særlig stensætning og rampe, og der tages hensyn til 

trappenedgange og anden rampe ved ”det røde hus”. 

3. Ved/før Febækken og nuværende bølgebryder 1 placeres yderligere 4 bølgebrydere, og yderligere 2 

fra før ”det Røde Hus” og hen til Rådyrsslugten.  

Som vi ser i dag, betyder de nuværende bølgebrydere mægtig meget for bademiljøet og ophold på 

stranden, idet store mængder af sand ophober sig inde bag bølgebryderne. Dette forslag her betyder 

således en yderligere udbygning af strand- og bademiljøet ved de øvrige strandområder. 

Efter en færdiggørelse af projektet forventes et årligt budget at se således ud: 

Årlig vedligeholdelse           kr. 

herunder Sandfodring mm.     30.000 (Forudsætning, at vi kan afhente sand jfr. aftale, ved Sønderlem 

Vig) 

Administration     10.000 

Afdrag og Renter 415.000 

TOTAL  455.000 

 



Med den nuværende bidragsfordeling, hvor Skive Kommune betaler 25% af omk., vil det for den alm. 

grundejer betyde et årligt bidrag på ca. kr. 950, inkl. moms, ift. det nuværende betalte på kr. 500. 

Det er nu op til en kommende generalforsamling at godkende projektet! 

På grund af COVID-19 har vi nu 2 gange måttet aflyse vores generalforsamling og med de nuværende 

restriktioner og den igangværende Corona vaccinations gennemførelse, forventer vi ikke at kunne afholde 

en sådan før på det normale tidspunkt, den sidste fredag/Lørdag i maj. Vi forventer en større tilslutning i år 

i forhold til tidligere.  

Derfor har vi reserveret Røddinghallen til lørdag den 29. maj kl. 10:30.  

En normal indkaldelse vil naturligvis ske iht. Vores vedtægter. 

På bestyrelsens vegne 

Søren Daniel Kristensen 

Formand 

 


