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Kære alle
Nu er det blevet tid til lidt mere nyt fra vores Realdania‐støttede projekt: ”Strøby Egede og vandet”.
Formålet med projektet er helt overordnet at nå frem til en samlet vision og strategi for den fremtidige
kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads. Hvis den nuværende tidsplan holder (hvad den forhåbentlig
gør), så er det målet, at strategien kan vedtages som en udviklingsplan sidst på året – vel at mærke efter
forudgående høringer og meget mere inddragelse undervejs i processen.
Nyt link til hjemmesiden
Stevns Kommune har fået ny hjemmeside, så materialet om projektet er flyttet et andet sted hen. Det er dog stadig
muligt at finde materialet ved at søge ”Strøby Egede og Vandet” på kommunens hjemmeside – eller bruge dette
direkte link:
https://stevns.dk/service‐and‐selvbetjening/natur‐and‐miljoe/stroeby‐egede‐og‐vandet
Materiale fra møde med grundejerforeninger
Den 18. januar havde jeg og Schønherr et møde med repræsentanter for grundejerforeningerne i Strøby Egede og
Strøby Ladeplads. På mødet fik vi nedsat en følgegruppe til projektet – og med den har jeg haft et møde tidligere på
ugen.
Den præsentation, som jeg brugte på mødet den 18. januar 2022 ligger på kommunens hjemmeside:
https://stevns.dk/Media/637789571650967470/Pr%C3%A6sentation%20til%20grundejerforeninger%2018jan2022.p
df
Åbent kontor
For at give bedre mulighed for, at man uformelt kan komme forbi og tale om projektet og kysten, så har jeg booket
Fælleshuset i Strøby Egede til ”åbent kontor”.
I løbet af disse 5 onsdage kan du/I komme forbi for en snak om kysten, behovet for kystbeskyttelse, skadesrisiko,
klimaforandringer, kystbeskyttelsesmetoder mv.
‐ Onsdag 23/2 kl. 9:00‐16:30
‐ Onsdag 23/3 kl. 9:00‐16:30
‐ Onsdag 20/4 kl. 9:00‐16:30
‐ Onsdag 18/5 kl. 9:00‐16:30
‐ Onsdag 15/6 kl. 9:00‐16:30
Hvis der ikke kommer nogle forbi, så sidder jeg blot og arbejder!
Det ”åbne kontor” er ikke tænkt til direkte sagsbehandling omkring kystbeskyttelse.
Heldagsborgermøde søndag den 27.marts kl. 9‐16
Vi er i gang med at planlægge et heldagsborgermøde. Datoen bliver den 27. marts.
Pga. forplejning og gruppeinddeling vil man skulle tilmelde sig til mødet. Mere information om heldagsborgermødet
og link til tilmelding vil blive sendt ud i starten af marts måned.
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Forud for heldagsborgermødet forventer vi at afholde et onlinemøde, sandsynligvis mandag aften den 21. marts. På
onlinemødet vil jeg og rådgiverne præsentere de mange forskellige måder at beskytte kysten på – sammen med en
vurdering af fordele, ulemper og overordnet information om hvor dyre de forskellige løsninger er.
Økonomi
Jeg har naturligvis fået en række spørgsmål om økonomi – og om hvem der skal betale for kystbeskyttelse. Det er
næppe realistisk at forestille sig, at staten eller kommunen betaler det hele, ej heller at en velgører eller nogle få
grundejere har lyst til at betale det hele! Når man når så langt i processen, at man er klar til at lave et konkret fælles
kystbeskyttelsesprojekt, så vil kommunalbestyrelsen kunne beslutte en såkaldt partsfordeling, hvor dem der har
gavn af projektet skal bidrage. En sådan partsfordeling vil typisk betyde, at hvis man har en stor
oversvømmelsesrisiko – eller en stor risiko for erosion – så vil man skulle bidrage mere, end hvis man blot får en
bedre adgang til stranden. (NB: Vi er flere år fra at nå frem til et konkret fælles projekt, inkl. partsfordeling).
Den økonomi, vi har fokus på i projektet på nuværende tidspunkt, er bl.a. den skadesrisiko som hele området er
udsat for (Kystdirektoratet har vurderet at der er en årlig skadesrisiko på 6 mio. kr. for hele Strøby Egede og Strøby
Ladeplads). En god løsning skal naturligvis gerne være billigere end den skadesrisiko, som løsningen beskytter mod.
Vi har desuden fokus på at kunne sammenligne økonomien i de forskellige løsninger, således at udgifterne til drift og
anlæg af den ene type løsning kan sammenlignes med udgifterne til drift og anlæg af en anden type løsning.
Desuden vil vi prøve at se på, hvor mange der får gavn af de forskellige typer af løsninger. Dette for at I og vi kan
prioritere blandt de forskellige løsninger på et oplyst grundlag.
Yderligere muligheder for inddragelse
Efter input fra følgegruppen (repræsentanter for grundejerforeningerne), ser vi nu på, om vi kan arrangere nogle
mindre borgermøder i løbet af maj‐juni måned. Det kunne fx være nogle møder, for nogle kortere områder af
kysten. Mere om det senere.
Video om Strøby Egede og risikoen for oversvømmelse
Vi har fået lavet og tekstet en kort video, som indeholder visualiseringer af risikoen for oversvømmelse i Strøby
Egede. Visualiseringerne starter ca. 5 minutter inde i videoen.
Videoen kan I finde her: https://stevns.dk/service‐and‐selvbetjening/natur‐and‐miljoe/stroeby‐egede‐og‐vandet#
Klik ned til ”Videoer om Kysten”, så skulle den være til at finde.

Så har jeg vist ikke mere nyt lige nu.
Jeg ønsker jer en god weekend.
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