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 Kyststien ved Hou 2014 

 

Kyststien blev indviet grundlovsdag den 5. juni 2014, fordi en gruppe borgere 
havde taget initiativet til, at få stien genetableret efter naturen i flere år havde 

hærget og gjort et vældigt indhug både i kysten og i stien. En sandstrand og 
en kyststi har der altid været i Hou, men Grundlovsdag 2014 åbnede stien i en 

forbedret udgave takket være en masse frivillige. Stien havde fået et stabilt 
underlag, som gjorde det muligt for kørestolsbrugere at færdes på stien fra 

Egmont til Hou Havn. 

 
 

Her ses et postkort med næsten det samme motiv fra 1910 med kyststien for 

mere end 100 år siden, dog dengang med badeanstaltens lange bro i 

horisonten i stedet for som nu færgehavnen. 



 

Kyststien er kommet i stand ved et partnerskab bestående af Høfdeholderne 

v/Bente Haugaard og Erik Hviid, Egmont Højskolen v/Ole Lauth, Hou Maritime 
Idrætsefterskole v/Peter Gordon, Hou Fællesforum v/Dorthe Wissendorff, 

Lodsejerne v/Jens Gammelgaard, Danmarks naturfredningsforening v/Dorte 
Birkemose, Friluftsrådet v/Mette Poulsen, Odder Museum v/Ole Sørensen, Hou 

Skole v/Esben Jensen, UdviklingOdder v/Karin Mehl, Odder Kommune v/Bent 

Hodde Mortensen og Naturstyrelsen v/Knud Erik Hesselbjerg. 
Mange personer har trukket et særligt stort læs for at få Kyststien op at stå, 

her kan nævnes ud over Ole Sørensen, Dorthe Wissendorff, Bente Haugaard og 
Kirsten Bøgholm. 
 

Naturvejleder Ole Sørensen skrev på sin Facebook efter indvielsen 
følgende: 

 

Miljøminister Kirsten Brosbøl, Uffe Jensen Borgmester og Elvin Hansen formand 
for Teknik og Miljø i Odder kommune klippede snorene: Rød for morgenrøden 

ved kysten, Blå for havet og Grøn for skoven og naturen. 
 

 
 

En fantastisk følelse at opleve, efter at jeg for snart 5 år siden tog initiativ til, 

at vi skulle have en sti ved Hou, som bl.a. også var egnet for kørestolsbrugere. 

Gennem flere år at have indkaldt til diverse møder om en sti, endte projektet 

med at blive til et Grønt Partnerskab med deltagelse af skoler, foreninger og 

borgergrupper og med stor lokal opbakning. 

Stiprojektet blev til et stisystem i og omkring Hou op til Hølken Strand på 10½ 

km, en stenkastning for sikring af stien på 100m, en bålhytte med tre shelters, 

et partnerskab med 10 skoler omkring grej og formidling, to grejbaser, 

udarbejdelse af 30 digitale fortællinger til QR koder til stien og bålsteder, borde 

og bænke = et projekt til 1,2 mio. kr. 

 



 

 

 

 
 

En glad mand (Ole Sørensen) sidder og smiler og er glad over, at projektet 

lykkedes, ikke mindst takket være nogle yderst kompetente og dygtige 

samarbejdspartnere bl.a. repræsenteret at Bendt Nielsen, landskabsarkitekt, 

som blev ansat til projektet, som projektkoordinator og Christian Kristensen, 

biolog, Odder Kommune, som tovholder fra kommunens side.  

 

 

 

Fantastisk at det lykkedes!! 



 

Pælene viser vej 
 

Kyststien går, som nævnt i Ole Sørensens indlæg, ikke bare langs kysten fra 
Hølken Camping til Hou Havn, men den snor sig også igennem Hou by og 

videre i en bue omkring Havleddet, skoven og byen. 
 

Fra Egmont til Havnen er stien med kørefast underlag til kørestolsbrugerne fra 
Egmont Højskolen. Ved Havleddet kan man tage en afstikker til Gersdorffslund 

og Vandmosen. Stien er ca. 10-12 km lang og kan, ud over at være en dejlig 
motionstur, også opleves som en kulturel oplevelse. 

 
 

Fagre ny verden med Smartphones og QR koder  
 

 

 

Moderne teknologi giver mulighed for, at man via sin smartphone kan aflytte 
de mange lokalhistorier undervejs på ruten. Der arrangeres dog alligevel 

guidede ture med jævne mellemrum. 

 

Kyststien er en kæmpe succes, især den dejlige natursti langs vandet ved Hou, 
men naturen har sin egen orden.... 

 



 

Kyststien januar 2014 
 

 

 

Kyststien, som den så ud den 10. januar 2014, inden man gik i gang med at 
etablere den nye sti. Det var et nedslående syn, man blev mødt med på Hou 

Nordstrand, og derfor måtte der gøres noget for at genskabe stranden og 
stien. Foreningen Høfdeholderne startede allerede i 2004 med at anlægge 

høfder, og det med et positivt resultat. 



 

Høfdeholderne i Hou 

Foreningen Høfdeholderne startede som nævnt allerede i 2004 med 

gendannelsen af sandstranden med 7 høfder. Selve soklen til det blå flag var 
den gang ved at skylle bort, og badestranden var fyldt med skarpe sten.  
 

 

Foto 2013 

Billedet fra 2013 viser med al tydelighed betydningen af høfderne. De virker 
efter hensigten og sandstranden bygger sig stille og roligt op igen. De 7 høfder 

blev anlagt på Odder Kommunes område ved det blå flag. Senere nedlagde 
man dog 2 af høfderne, fordi de ganske enkelt lå for tæt på hinanden og 

virkede derfor ikke optimalt, samtidig afkortede man 2 af høfderne efter ønske 

fra Kystdirektoratet. 

I 2017 ansøgte Høfdeholderne Naturstyrelsen/Kystdirektoratet om tilladelse til 
at anlægge yderligere 5 mindre høfder fra Odder Kommunes område hen til 

Nørreled. I 2018 overgik sagsbehandlingen fra staten til Odder Kommune. 
Anlæggelsen af høfderne skulle afhjælpe ødelæggelser af kyststien på det 

kystnære stykke, og derfor også være med til at bevare kyststien. 

Høfdeholdernes bestyrelse består af Erik Hviid, Ole Sørensen, Flemming Roger 

Kristensen, Bente Haugaard og Kirsten Bøgholm. Man kan læse mere om 
foreningen og deres arbejde på deres hjemmeside 

https://bricksite.com/hofdeholderne 

https://bricksite.com/hofdeholderne


 

Høfderne virker og sandet er som sagt begyndt at lægge til, men det er slet 
ikke nok. Der skal flere høfder til for at genskabe sandstranden hele vejen 

langs Nordstranden, og der skal en bedre kystsikring til, hvis man skal sikre 
stien, men det betyder flere penge, og det betyder godkendelser fra lodsejere 

og myndigheder, som skal have en positiv tilgang til projektet, og som ikke 
holder fast i, at naturen skal gå sin gang. 

  
Kyststigruppen bliver etableret i 2016 
 

Den 20. september 2016 blev Kyststigruppen etableret i Fælles Forums regi, 

fordi stormens hærgen allerede i 2015 igen havde skyllet stien væk flere 
steder, og der skulle gøres noget. 

Kyststigruppen bestod af medlemmer fra Høfdeholderne og fra Fællesforums 
Kystfokusgruppe. Formand blev Dorte Wissendorff, Næstformand Erik Hviid, 

Kasserer Kirsten Bøgholm, Bente Haugaard, Ruth Munk. Kystgruppens formål 
er at arbejde for at sikre kysten og stien. Gruppen samlede kr. 100.000 ind og 

Kyststien blev udbedret i 2017, men stadigvæk ikke lavet, så den kunne 

modstå fremtidige efterårsstorme med ekstrem højvande. 

2019 

Den 2. januar 2019 skete det igen. Stormen og højvandet hærgede og 

Kyststien blev skyllet væk flere steder, og som om det ikke var nok, gentog 

historien sig 8 dage senere. Kyststigruppen kom på arbejde og allerede den 9. 
januar 2019 mødtes gruppen. Til stede var fra Egmont: Søren Møllgaard 

Kristensen, Morten Dam Jensen, Martin Lundgren Bilstrup. Fra Høfdeholderne: 
Erik Hviid, Kirsten Bøgholm, Bente Haugaard. Fra Fællesforum/Lokalråd: Ruth 

Munk, Dorte Wissendorff. Alle fremmødte havde været en tur om stranden 
inden mødet, for at se de nedslående skader efter den seneste nats højvande 

og kuling fra NØ. Stien var gnavet væk lige syd for høfderne og ved Nørreled. 
Stien var enten dækket af store sandtunger eller af vand på store dele af 

strækningen. Ødelæggelserne var så store, at Kommunen og Naturstyrelsen 
ifølge driftsaftalen må træde til, hvis Kyststien skulle bevares. 
 

Driftsaftalen fra 2014 

 

Driftsaftalen for Kyststien udløber i juni 2019. Aftalen fra 2014 lød således: 
Odder Kommune og Naturstyrelsen skulle stå for større reparationer, så som 

kørelag osv. Egmont skulle stå for lettere reparationer af kørelaget, som 
fjernelse af sand efter oversvømmelser. Årligt regner Egmont med ca. 15 timer, 

som godt måtte komme op på 20 timer. Hou Fællesforum/Lokalråd har tilsyn 

og lettere beskæring mv. og laver sammen med Høfdeholderne stisyn årligt 
eller efter behov. Både Fællesforum/Lokalråd og Egmont har indvilliget i at 

fortsætte aftalen. 

Den 31. januar 2019 afholdt Kyststigruppen møde med Odder Kommune 

repræsenteret ved Lene Andersen, Bent Mortensen og Morten Rud og Aarhus 

Kommune var repræsenteret af Line Henriette Broen. 

Bent Mortensen fra Odder Kommune gjorde det klart, at man fra Odder 
Kommunens side ønskede at bevare stien, man skulle blot finde frem til 



hvordan. 

 

 

 

 



 

De sørgelige rester af stien. Disse 2 billeder fra de 2 storme i januar 2019 taler 
sit tydelige sprog. Hvis man skal undgå dette syn i fremtiden, skal der en rigtig 

kystsikring til. 

Kyststien er blevet udbedret i denne omgang og er blevet farbar, alt imens 

arbejder Kyststigruppen i kulissen på højtryk for at finde den rigtige løsning 
sammen med Odder Kommune og Naturstyrelsen, og forhåbentlig sker det 

inden den næste efterårsstorm. 



 

Folder ”Kyststien” 

 



 

Dansk Naturfredningsforening har netop udgivet denne folder om ”Kyststien 

ved Hou”. Folderen kan downloades på www.odder.dn.dk. Det betyder, at flere 
og flere vil finde vej til denne skønne sti. Og måske være et bidrag til at gøre 

stien bevaringsværdig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder:  

 

Arkivalier Hou Lokalarkiv 

Private fotos 

Referater Kyststigruppen Dorthe Wissendorff og Kirsten Bøgholm 

Kyststien projektbeskrivelse 

Facebook 

OplevHou 

www.odder.dn.dk 

Artiklen er skrevet af Gunhild Hoe 

http://www.odder.dn.dk/

