Sandfodring virker ikke

!!!!!

Sandfodringen ved Harerenden blev afsluttet ved udgangen af maj måned og sandet er nu skyllet i
havet som forventet.
Stranden blev tilført 3500 kubikmeter og der ligger nu kun ca. 320 kubikmeter tilbage på stenene,
som bølgerne ikke har nået endnu på grund af lavvande.
Enhver med kystteknisk indsigt ved, at sandfodring aldrig har virket på den jyske vestkyst efter
investeringer på over 2 milliarder.
Hovedårsagen til at sandet forsvinder lige så hurtigt, som det lægges ud på stranden er at den
gennemsnitlige korn størrelse D 50 kun er 0,18 mm.
Man har også forsøgt med sandfodring på Skagen østkyst i 2011, hvor sandet også var skyllet i
havet ved projektets afslutning, men regningen på 4,0 mio. kr. blev betalt af Frederikshavn
Kommune og Kystdirektoratet.
Et projekt med større sandmængder har lidt samme skæbne i 2013.

Nu kan sommerhusejerne i Harerenden gå ned og se på de sørgelige rester og efterfølgende betale
regningen, hvis de ikke indgiver en samlet protest til Kommunen.
Kystdirektoratet har også forsøgt at lokke Frederikshavn kommune på et lignende projekt ved Gl.
Skagen.
Her stemte 1089 ud af 1500 imod det kommunale projekt, da Gl. Skagen allerede var beskyttet af
SIC systemet.
Ved Nørlev Strand tvang kystdirektoratet Hjørring kommune til at rykke vore rør op sammen med
rørene nede ved Mårup Kirke.
Mårup Kirke er nu på vej i havet sammen med sommerhusene på Nørlev Strand, men SIC redede
Gl. Skagen, idet SIC satte nye rør ved Gl. Skagen lige så hurtigt som kommunen rykkede rørene op.
Nu skal rallet foran Gl. Skagen bare lægges op i klitfoden, men det vil kommunen ikke
Velkommen til Gl. Skagen og gå mod syd, så ser I den store succes med trykudligningsrørene, som
for nuværende er betalt af Fonden SIC.
Skandalen i Lønstrup bliver nu et bilag i sagen hos bagmandspolitiet.
Det er kriminelt at gå ud og styrte en folks sommerhuse i havet helt bevidst, sammen med en 800 år
gammel kirke som var reddet.
Kystdirektoratets kamp for sandfodring har haft sin pris.
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