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LANGELAND SIDE 12 | SØNDAG 6. MARTS 2022 
 

Digelag i nødråb: Storme nedbryder diget 

 
Når vinden er i øst, går det galt. Nu håber Hou Digelag på, at poli- 
tikerne vil hjælpe, og at et kunstigt rev bliver lagt ved østsiden, 
så bølgerne dæmpes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michael Strange Lorenzen milo@faa.dk 
 
HOU: Hou Digelag sender nu et nødråb til flere ministre, en lang række 
partiformænd og andre fremtrædende politiske skikkelser.  
Langelandsbæltet bliver dybere ind mod kysten med store konsekvenser.  
Dette medfører større bølger, der nedbryder diget ved storme fra nordøst. 
Der er indkaldt til stormøde den 25. april, hvor blandt andre miljøminister  
Lea Wermelin og klima- forsynings- og energiminister Dan Jørgensen (begge S) 
er inviteret til at kigge på problemet og give nogle bud på, hvad man kan gøre. 
 
Samtidig håber Hou Digelag på en anden mulig løsning på problemet.  
DTU (Danmarks Tekniske Universitet) har fået bevilget penge til et kunstigt rev 
på 4000 kubikmeter.  
Det er Velux Fonden, som finansierer revet, men placeringen er ikke på plads 
endnu. Hou Digelag har lagt billet på at få det hertil. 
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Flere fisk og flere arter 
- Jeg er godt klar over, at dette er en problemstilling, man ser mange an- 
dre steder i Danmark, og at flere vil være interesseret i at få dette rev til 
netop deres område, men jeg mener, at vi har gode argumenter på hån- 
den, siger formanden for Hou Digelag, Hans Kurt Johnsen. 
 
Det pågældende barreef, som er den officielle betegnelse, vil komme til at 
bestå af 4000 kubikmeter granitsten, som kan bidrage til både beskyttelse 
af kysten og biodiversitet (biologisk mangfoldighed) samt fremkomsten 
af fisk, nævner formanden. 
Hou Digelag har dog ikke økonomi til at overtage, vedligeholde og even- 
tuelt fjerne stenrevet, hvis det ikke virker efter hensigten.  
 
Af blandt andre historiske årsager er det nødvendigt at samle viden og vilje til at 
løfte opgaven med at beskytte 68 sommerhuse, store landområder og et fredet 
område for oversvømmelse, tilføjer han. 
 
Det pågældende nedbrydningstruede dige dækker en strækning fra nord- 
spidsen af Langeland og ned til syd for Hou Fyr. For 10 år siden var der en 
strand på 15 meters bredde, men i dag er der slet ingen strand, påpeger 
Hans Kurt Johnsen. 
 
- Vi havde en stormflod ved årsskiftet 2018-2019 med højvande og storm 
fra nordøst, som ødelagde store dele af vores dige. Vi var tæt på digebrud 
flere steder og har repareret og foreløbigt udbedret de største skader på 
diget, nævner Hans Kurt Johnsen og fortsætter: 
- Beskyttelse og vedligehold af diget er Hou Digelags ansvar. Hou Digelag 
kæmper en ulige kamp mod naturens kræfter, som bliver større dag for 
dag, så derfor anmoder Hou Digelag om hjælp til at løfte opgaven med at 
fremtidssikre vores kreative og fantastiske område mod en altødelæg- 
gende oversvømmelse. 
 
Mødet finder sted mandag den 25. april klokken 11-15 i Hovborglejren, 
Gustav Petersens Vej 3. 
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Fem partiformænd inviteret. 
 
Hou Digelag har sendt invitationer til fem partiformænd eller politiske 
ledere.  
Dertil en række ordførere inden for klima og miljø.  
Samt borgmester Tonni Hansen (SF),  
Formand for Region Syddanmark Stephanie Lose (V) 
direktør i Naturstyrelsen, Peter Ilsø.  
 
De "tunge kanoner" fra Folketinget er: 
Politisk leder Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre.  
Partiformand Pia Olsen Dyhr, Socialistisk Folkeparti. 
Klima- og energiordfører Signe Munk, Socialistisk Folkeparti. 
Partiformand Jakob Ellemann Jensen, Venstre, Danmarks Liberale Parti. 
Folketingsmedlem Lars Christian Lilleholt, Venstre, Danmarks Liberale Parti. 
Partiformand Søren Pape Poulsen, Det konservative Folkeparti. 
Politisk ordfører Mette Abildgaard, Det konservative Folkeparti. 
Partiformand Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. 
 
Indtil videre er der tilsagn fra Lars Christian Lilleholt samt afbud fra 
Tonni Hansen, som er optaget af et andet møde.  
 
Kilde: Hou Digelag 
 
 

 

 

 


