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Angående Hou Nordstrand
Af mange forskellige årsager mener vi, at et dige vil være såvel unødvendigt som til stor gene for
de mennesker, der bor der. Dette vil vi gerne begrunde yderligere, se nedenfor. Udgangspunktet
for nedenstående er strækningen Østerled og Nørreled.
Fysiske rammer:
Stranden er de senere år blevet bredere og bredere, hvilket må betyde, at et dige er mindre
og mindre nødvendigt.
Der eksisterer allerede et gammelt dige, som i dag ses som et græsbeklædt dige, hvor der
er et betonfundament under.
Hele området ligger på + 2,5 meter.
Natur, kultur og beboere:
Børn og voksne færdes på strandarealet i skøn harmoni med naturen. Vi går ture, snakker
med naboer, finder spændende sten, bader i vandet og bruger i det hele taget området som
en meget central del af vores fritid i Hou. Samme aktivitet eksisterer slet ikke ved
Houborglund, hvor diget tilsyneladende blokerer for aktivitet på stranden.
Stranden er et lille stykke unik natur med strandeng omfattende siv, strandkål m.v. Bemærk
også at strandområdet længere mod nord er fredet.
Hele Hou området er en kulturperle. Hou Plantage bestående af en samling huse bygget i
starten af sidste århundrede med hver deres unikke historie. Andre gamle huse fra den tid
er også at finde såvel ved Nørreled og Østerled, som ved den anden side af Hou Plantage.
Digelauget fra Hou Plantage har eksisteret i 100 år og har aldrig oplevet oversvømmelse.
Værdier:
Det er forståeligt, at beboere i Houborglund søger løsninger, hvor deres risiko for
oversvømmelser mindskes. Omvendt må det også være forståeligt, at beboere omkring
Østerled og Nørreled, ikke skal betale herfor. Hermed menes økonomisk bidrag til et
projekt, som vi på ingen måde har interesse i, samt ikke mindst tab af ejendomsværdi eller
tab af herlighedsværdi.
Vi har selv købt vores hus i 2006. Eller rettere det var grunden og naturen omkring, vi købte
og betalte vel 1 mio. kr. mere end, hvis huset havde ligget længere inde i landet.
For os er strandarealet helt unikt. Vi går altid som det første ned til stranden når vi kommer,
det gælder både os voksne, vores børn samt familie og venner på besøg. Vi nyder
udsigten over vandet, ser på stranden, er der sten eller sand? Er der fisk og krabber?
Kigger vi længe nok ser vi måske et marsvin! Folk kommer forbi, vi hilser altid og mange
kender vi og får en lille sludder. Kort og godt havet og stranden er omdrejningspunktet for

vores liv i Hou. Kom gerne og besøg os en weekend eller sommerferiedag for at besigtige
livet ved stranden.
Et dige ude foran vores hus vil uden tvivl nedsætte værdien af ejendommen. Hvordan bliver
det kompenseret?
Tidligere aftaler om udgravning af de eksisterende grøfter omkring Houborglund, synes ikke at
være effektueret. Dette til trods for at det vil være såvel en meget billigere løsning, mindre
hæmmende for naturen og ikke generende overhovedet for hverken beboere i Houborglund eller
øvrige.
Oversvømmelsen i vinteren 2005/06 er blevet omtalt som en 100 års hændelse, hvilket så må
betyde, at det kan ske i morgen, men risikoen er mikroskopisk. Siden 2005/06 er diget mod syd
(hvorfra oversvømmelsen kom) blevet forstærket og stranden ved Østerled og Nørreled er blevet
flere meter bredere. Vi kan derfor stille os selv spørgsmålet:
Er der overhovedet tale om nogen reel effekt ved etablering af et dige foran Østerled og
Nørreled?
Skal denne yderst begrænsede (mikroskopiske) risiko for oversvømmelse sættes over
naturen, beboernes herlighedsværdi ved strandlivet samt den historiske kulturperle, som
hele Hou er?
Vi hører så meget om oversvømmelser og vandstandsstigninger. Jeg læste fornyligt, at der i USA
faktisk ikke havde været flere naturkatastrofer end tidligere. Vi hører bare mere om dem. Omvendt
er det et faktum af indlandsisen på Grønland smelter.
Vi betragter os desværre som gidsler i et spil, hvor lobbyister fra Houborglund tilsyneladende er
ved at få held med, at vi andre via et dige med meget tvivlsom effekt, skal bidrage til sikring af
deres allerede eksisterende dige. På den anden side kan vi godt forstå Langelands kommunes
interesse i, at beboerne selv sørger for og finansierer projektet. På den måde kommer kommunen
ikke selv til at stå til ansvar for at have godkendt etablering af et sommerhusområde (tæt på havet)
i et niveau under kote 0. Vi mener bare ikke, at det er os, der skal betale. Ej heller have ødelagt de
herlighedsværdier, som vi så rigeligt allerede har betalt for.
Vi vil foreslå at udskyde debatten 10-20 år. På det tidspunkt kan vi vurdere om stranden er blevet
endnu bredere, samle erfaringer fra effekten at det etablere dige mod syd samt i øvrigt forholde os
til udviklingen.
I er meget velkomne til at kontakte os for en yderligere dialog.
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