
Udvikling i Hou og Omegn – Kyst 
 

Kyst 

Status for Kyst Udviklingsmuligheder 

Hou ligger ved udmundingen af Horsens Fjord 
med et lavvandet Natura 2000 vest for havnen. 
Øst for havnen strækker kystlinien sig mod 
nord, hvorfra tilsanding sker. 

Nord for havnen har foreningen 
Høfdeholderne etableret et antal høfder til 
sikring af kysten. 

Kystdirektoratet har hidtil varetaget 
myndighedsopgaver indenfor kystbeskyttelse. 
1. januar 2018 begyndte arbejdet med 
overdragelse af ansvaret til Odder kommune.  

Et ”Grønt Partnerskab” har sammen med 
Naturstyrelsen etableret en sti i 2014 langs 
kysten mellem Egmont Højskolen og Hou 
Havn. Stien er etableret med kørelag, og er 
fremkommelig for kørestole, cykler og lign. 

Kyststien fortsætter som trampesti mod Nord 
til Hølken strand og Naturstyrelsens shelter. 
Den er et led i en overordnet plan for at få 
etableret en sti langs kysten mellem Horsens 
og Århus. 

100 m af Kyststien blev i 2014 sikret af en 
skråningsbeskyttelse mod havet mellem 
Egmont Højskolen og Hou Havn.  

De tiltagende storme og højvande viste dog, at 
stien og kysten ikke var sikret nok.  

Høfdeholderne og Hou Fællesforum arbejdede 
sammen i kystfokusgruppen i 2016, og det 
lykkedes gennem en ihærdig indsats ved hjælp 
af Egmont fonde, borgere og bønder at få rejst 
midler til genetableringen af skråningsbeskyt- 
telsen og sikre stien i februar 2017. 

Odder Kommune har udarbejdet en klima-
tilpasningsplan for området omkring Hou. 

• Høfdeholderne ansøger om etablering af 

yderligere 5 høfder, som bliver kortere 

og kortere mod syd i forlængelse af de 

oprindelige høfder. De vil opdæmme 

sandet langs kysten og beskytte stien.   

• Hybenroserne på stranden skal styres og 

begrænses, så man kan se stranden.   

• Naturfitnessredskaber ønske opsat ved 

det blå flag på det kommunale område på 

Hou Nordstrand. Der er allerede igangsat 

samarbejde mellem flere foreninger og 

Odder Kommune. 

• Der ønskes flere hunde-skraldespande 

langs stranden. 

• Odder Kommune fjerner tang fra vores 

kyst en gang om året inden 

Grundlovsdag. Yderligere fjernelse af 

tang kan evt. ske på privat initiativ.  

• Det er vigtigt at holde badebroerne 

vedlige, så de er 100% sikre. Hvis ejerne 

ikke sørger for vedligeholdelse, bør 

broerne fjernes. 

• Indgåelse af Partnerskaber. F.eks. med 

HMI, Egmont Højskolen, Idrætsforeningen 

og andre. Mere formaliseret, hvor vi har 

en kontaktperson.  

 


