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Opsamling  

Bustur til Det Nordfynske kystsikrings, dige- og pumpelag – 29. april 2022 

 

Opsamling fra bustur den 29. april 2022 til Hasmark Strand på Nordfyn. 

 

På turen deltog repræsentanter fra grundejerforeninger i Strøby Egede og Strøby Ladeplads, enkelte 

borgere, samt politiker, administration og rådgivere for Stevns Kommune. Turen blev gennemført af 

det Realdania støttede projekt ”Strøby Egede og Vandet.” Der deltog ca. 30 personer på turen. 

 

Program 

08:00:  Bussen kører fra p-pladsen ved Rema 1000, Stevnsvej 72, 4600 Strøby Egede 

Velkomst og introduktion til dagen på bussen. 

Besigtigelse af 3 steder på den nordfynske kyst: "Haveskov" vestligt punkt, hvor der er 

pumpet sand ind; "Fuglsang" hvor der er etableret parallelle høfder, samt "Hasmark 

strand oase" østligt punkt, hvor der pt. ikke er pumpet sand ind.  

12:00  Frokost på Hasmark Kolonien, Østre Strandvej 305 

Oplæg ved Det Nordfynske kystsikrings, dige- og pumpelag 

14:00  Drøftelse og snak om vores egen kyst 

14:30 Bussen kører retur til Strøby Egede 

17:00 Forventet senest ankomst retur til Strøby Egede, Stevnsvej 72 

 

Video fra 2014 om Otterup strand: https://www.youtube.com/watch?v=QNAaqCPpv-E  

Læs mere om Det Nordfynske kystsikrings, dige- og pumpelag på https://nordfynskyst.dk/  

 

 
Turen gik til Det Nordfynske kystsikrings, dige- og pumpelag med stop ved Egebjerggård, Fuglsangvej 

og Hasmark Kolonien. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QNAaqCPpv-E
https://nordfynskyst.dk/
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Billeder fra turen 

 

 
Billede mod sydøst fra stranden ud for Egebjerggård. På denne strækning sandfodres der. 

 

 

 
Billede mod nordvest fra stranden ud for Egebjerggård. Dige er i kote 2,5 m. Ved reparationer og ved-

ligeholdelser forsøger digelauget at hæve digerne til kote 2,80 m. 
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Billede mod nordvest ud for Fuglsangvej. Høfderne og betonmuren er gamle. I det fjerne anes en stor 

bølgebryder. Før man begyndte at sandfodre, var der næsten ingen strand her.  

 

 

 
Billede mod sydøst ud for Fuglsangvej. Her er den gamle betonmur beskyttet med en stensætning. 

Før man begyndte at sandfodre, var der næsten ingen strand her.  
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Formanden for Det Nordfynske Digelaug fortæller her ud for Hasmark Kolonien. Billede mod nordvest. 

 

 
Billede mod sydøst ud for Hasmark Kolonien. Digelauget vedligeholder de fælles diger, trapper og den 

fælles kystbeskyttelse. Digelaugets bestyrelse gennemgår hele strækningen en gang årligt.  
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Stikord fra oplæg på turen 

 

Formand og forretningsfører for Det Nordfynske kystsikrings, dige- og pumpelag fortalte undervejs – 

og efter frokosten – om digelaugets historie og organisering. 

 

Udgifterne og partsfordeling: 

Udgifterne betales af digelaugets medlemmer efter en simpel og solidarisk partsfordeling: 

• 10 parter pr. sommerhus (uanset sommerhusets størrelse, nærhed til vandet eller højde over 

havets overflade)  

• 1 part pr. ha landbrugsjord under en bestemt kote.  

• Der er i alt ca. 25.000 parter (og altså knap 2500 sommerhuse) 

• Udgiften pr. sommerhus har de sidste pr. år været 1600 kr. + moms, altså 2.000 kr.  

 

Historik: 

• De gamle diger er fra 1930’erne 

• Mange høfder er fra 1940’erne 

• Skråningsbeskyttelse kom til mange steder i 1950’erne 

• Store bølgebrydere blev etableret i 1990’erne 

• Sandfodring fra 00’erne (efter Kystdirektoratet påtalte, at det ikke var nok at lægge flere og 

flere sten i vandet). COWI rapport viste, at sedimenttransport kapaciteten er ca. 20.000 m3/år. 

 

Kommentarer omkring sandfodring, høfder og bølgebrydere: 

Før sandfodringen var der behov for trapper for at komme ned til vandet. Nu kan man mange ste-

der gå direkte fra diget ned på stranden. Efter sandfodring i 2010 er sandet fyldt op til digefoden.  

Bølgebryderne har givet sandtunger – og nogle steder hvirvler.  

Mange steder har bølgebryderne holdt godt på sandet.  

 

Det Nordfynske digelaug har opbygget en katastrofefond, som styres af bestyrelsen. Den almindelige 

drift betales og vedligeholdelse betales af medlemmernes bidrag.  

 

Det Nordfynske digelaug er momsregistreret – og har et regnskab uden moms.  

 

Bestyrelsen er sammensat af 8 bestyrelsesmedlemmer: 

• 3*2 repræsentanter (2 repræsentanter for hver af 3 områder) 

• 2 landmænd (for de lavtliggende landbrugsområder) 

• (amtet har formeldt 2 pladser) 

• Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årlig periode. 

• Forretningsfører får ca. 100.000 kr./år 

• Formand får et lille beløb pr. år. 

 

Kommentarer under mødet med relation til Strøby Egede: 

• Misundelsesværdigt resultat på Nordfyn 

• Hvis Kystvejen forsvinder, så forsvinder alles kloak og vejadgang. 

• Solidarisk og simpel partsfordeling er at foretrække. 2000 kr./år er overkommeligt.  

 

/Bent Hummelmose 


