SOLRØD KOMMUNE | Teknik og Miljø
MØDEREFERAT

Emne:

Klitvandring og opsamlingsmøde i udviklingsgruppe om kystsikring

Mødedato:

30. marts

Mødedeltagere:

Kl.:

16.00

Solrød Strands Grundejerforening (SSG): Hans Odder; Jens Bang Liebst; Preben Larsen
Jersie Strands Grundejerforening (JSG): Liselotte Frederiksen, Axel Bøggild og
Søren Kunst
Søndre Jersie Strands Grundejerforening (SJSG): Ole P. Christensen og Preben
Jørgensen
Karlstrup Strands Grundejerforening (KSGF): Jacob Nøjgaard
Danmarks naturfredningsforening (DN): Jens Garde
Solrød Kommune: Niels Hörup, Jens Bach, Tove Grønborg og Rikke Rahbek
Jensen
Klimaagenterne: Niels Peter Christensen (NP)
Niras: Peter Fløcke Klagenberg, Mads Møller og Sandra Andersen
Med på gåturen var herudover: Niels Keldgaard og Børge Jensen fra Jersie
Strand Grundejerforening

Referent:

Rikke Rahbek Jensen

Referat til:

Udviklingsgruppen

Dato.:

18. april 2017

Dagens program:
1) Velkommen v/Jens Bach klokken 16 på stranden
2) Gåtur langs stranden
3) Opsamling på Rådhuset

Ad 1. Velkomst
Jens Bach bød velkommen og inviterede de ekstra borgere, der var dukket op, med på turen rundt i klitten. Peter fortalte herefter om hvordan de indmålte punkter var blevet udvalgt, og illustrerede med den
medbragte GPS-målestation, at klithøjden (toppen af klitten) ved gennemgangen ved Solrød Strandpark
naturligt ligger i kote 2,8 m eller højere.

Ad 2. Gåtur langs stranden
Peter og Mads havde tidligere på dagen indmålt bænkene langs stranden fra Solrød Strandpark ned til
starten af Natura 2000-området. Turen forløb i små grupper, hvor højder og muligheder blev diskuteret.
Gåturen sluttede af tilbage i Solrød Strandpark, og opsamling på turen foregik herefter på Rådhuset.

Ad 3. Administrationens forslag til kystsikring
Jens Bach samlede op og bad om kommentarer til turen og tanker i forbindelse med klitterens højde.
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Axel fortalte, at Søren er trådt ud og Axel træder ind i udviklingsgruppen for JSG. JSG foreslår en digeløsning på indersiden af lagunen til 2,0 m, da JSG ikke ønsker et dige på tværs i strandparken og heller
ikke en sluse i lagunemundingen. Det skal ligne en bakke – ikke et egentligt dige, og da det ligger inde i
landet skal det ikke bølgesikres. Hele projektet er estimeret til at koste ca. 7,5 mio. kr. Liselotte supplerede, at JSG nu har 2 sideløbende forslag til idekataloget. Søren tilføjede, at med dette forslag, kan Køge Kommune stadig sikre til 2,8 m på indersiden af lagunen også.
Jens Liebst gav udtryk for tilfredshed med at få syn for sagen. Klitterne er heldigvis i forvejen høje, så vi
kan godt acceptere en beskyttelseshøjde på 2 m, her vil ingen miste havudsigt. En løsning hvor vi ikke
får en sluse i lagunegabet, er at foretrække, derfor er vi enige i det nye forslag.
Jens Bach forhørte sig om alle grundejerforeninger er enige i forslaget.
Ole og Preben: Vi har ikke hørt forslaget før, vi vil gerne kunne se, hvordan diget vil påvirke husene hos
os. Vi er interesserede i at se forslaget, så vi kan tage stilling til det, og er lydhøre overfor saglige argumenter.
Jens Bach: Solrød Kommune har heller ikke set forslaget og vil også gerne have mulighed for at kigge
det igennem. Og uanset hvilken løsning der vælges, skal begge løsningsforslag vurderes i forhold til
Natura 2000-området.
Preben: Søndre Jersie Strand Grundejerforening har generalforsamling næste uge, med et punkt om
kystsikringen. Axel tilbød at forelægge forslaget på SJSG’s generalforsamling.
Sammenhængen mellem det nye forslag og kystsikringen i både Greve og Køge Kommuner blev vendt.
Det blev diskuteret, hvordan et dige på indersiden af lagunen ville påvirke naturen. Herunder, at Naturstyrelsen ved fjernelse af rynket rose selv har efterladt området skæmmet. Preben Larsen spurgte til,
om det var rigtigt, at et inderside-dige vil påvirke naturen med end et klitdige. Jens Bach svarede, at klitten retablerer sig selv hurtigt, hvorimod strandeng på indersiden vil gå tabt permanent. Jens spurgte
desuden til grundejerforeningernes holdning til sikringshøjde af sluser i de nordligere vandløb. Hertil
svarede Hans og Jens Liebst at 2,10 – 2,20 lød fornuftigt.
Det blev aftalt, at de 4 grundejerforeninger diskuterer det nye forslag, og ved enighed fremsender forslaget til kommunen. Grundejerforeningerne vil i den forbindelse også drøfte den økonomiske fordeling
af udgifter, idet der er enighed om, at fordelingerne skal være lovmedholdelige samt at nye afgørelser
viser større bredde i forhold til gavn-begrebet. Kommunen fortsætter drøftelserne med Køge Kommune
og Kystdirektoratet.
Der blev ikke aftalt en ny dato for næste møde, da det nye forslag lige skal være klart, så tidshorisonten
bedre kan vurderes.
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