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Hej alle
Hermed nyt fra projekt Strøby Egede og Vandet.
Indhold:
‐ Opsamling fra tur til det Nordfynske Digelaug
‐ Erfaringer fra Juelsminde
‐ Kommende temamøde i Kommunalbestyrelsen
‐ Aflysnings af ”åbent kontor” den 18. maj
Tur til Nordfynske digelag
Fredag den 29. april drog knap 30 morgenfriske borgere fra Strøby Egede og Strøby Ladeplads til Nordfyn. Det blev
en lang og god dag, med mange input og meget snak undervejs om hvordan de på Nordfyn har organiseret deres
arbejde med fælles kystbeskytteles. På vej til Fyn gav jeg kort status på Projekt Strøby Egede og Vandet. Det det
rigtig spændende var selvfølgelig at se hvordan sandfodringerne på Nordfyn har genskabt en mere attraktiv kyst –
og at høre fra digelagets formand og forretningsfører, hvordan de organiserer og driver arbejdet med fælles
kystbeskyttelse og fælles sandfodringer.

Jeg har i vedlagte pdf medsendt nogle billeder fra turen, samt skrevet stikord fra oplægget fra deres bestyrelse.
Hvis du gerne vil zoome ind på et luftfoto over strækningen på Nordfyn, så kan du klikke ind på Miljøgis.
Erfaringer fra Juelsminde
I Juelsminde i Hedensted Kommune har de helt friske erfaringer med at nedsætte et digelag, som fremadrettet skal
arbejde med kystbeskyttelse for 4 delområder i Juelsminde. Processen i Juelsminde har også fået støtte af
Realdania.
1

Juelsminde Digelag, som blev stiftet i august 2021, har til formål at højvandsikre Juelsminde by til kote 2,5 meter.
Digelaget skal anlægge og drifte højvandsbeskyttelse på ca. 6 km kyststrækning og digelaget består af ca. 1350
medlemmer herunder Hedensted kommune.
Juelsminde Digelag er stadig i gang med at nå frem til hvordan den fælles kystbeskyttelse konkret skal være. Deres
arbejde tager afsæt i en strategi for området.
Hvis du synes, at det kunne være spændende at læse mere om Juelsminde Digelag, så kan jeg anbefale disse links:
 Beskrivelse af Juelsminde Digelag på Hedensteds hjemmeside
 Strategiplan der skal forene Juelsmindes byudvikling med højvandssikring
 Forslag til højvandssikring i Juelsminde
Kommende temamøde i Kommunalbestyrelsen
På torsdag den 19. maj afholdes der et såkaldt ”temamøde” i kommunalbestyrelsen om Projekt Strøby Egede og
Vandet.
Når mødet har været afholdt bliver powerpoints og plancher lagt fra mødet lagt ud på kommunens hjemmeside.
Aflysning af ”åbent kontor” onsdag torsdag den 18/5
Jeg er desværre nødt til at aflyse ”åbent kontor” i morgen den 18. maj.
Hvis I har spørgsmål, så er I velkomne til at ringe eller skrive en mail i stedet for.
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