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Kære alle
 
Jeg håber, at I er kommet godt ind i det nye år.
 
Strategien for fælles kystbeskyttelse har nu snart været i høring i 3 måneder. I skrivende stund
har jeg modtaget 105 høringssvar.  Der er både positive og negative høringssvar. Der er
høringssvar om de valgte løsninger, om behovet for kystbeskyttelse, om stenrev og sandfodring
– og så er der rigtig mange høringssvar om økonomi og hvem der har gavn/ikke har gavn af
fælles kystbeskyttelse (samt håndtering af bagvand og stigende grundvand).
 
Høringsfristen udløber onsdag den til den 1. februar 2023.
Direkte link til høringsside på Stevns Kommunes hjemmeside
 
Indslag på TV2Øst
Den 19. januar 2023 havde TV2Øst et indslag om projektet. Du kan se indslaget på deres
hjemmeside:
https://www.tv2east.dk/nyheder/19-01-2023/1930/1930-19-jan-2023?clip=3b5f1fdb-0fec-481f-
a3d2-0491d6f973b4
 
Indslaget præsenterer meget godt dilemmaet om hvem der skal betale.  Det skal jo helst være
nogle andre 
Jeg tror meget på, at det med et fælles (fagligt velfunderet og gennemtænkt) projekt, er muligt
at få staten og nogle fonde til at bidrage med op mod 35-50 mio. kr. Jeg synes altså også, at
nogle andre skal betale en del af regningen!
 
Staten støtter 10 projekter med 150 mio. kroner
Har du set nyheden om, at staten giver 26,6 mio. kr. til Køge Dige?
10 projekter deler rekordstor pulje på 150 mio. kroner til kystbeskyttelse
 
Staten har desuden givet 37,4 mio. kr. til Dragør Kommune, som i forvejen havde fået 18 mio. kr.
fra Realdania Fonden..
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Fælles kystbeskyttelse der har fået støtte af staten efter ansøgning i september 2022.
 
7 kommuner fik ikke støtte – og mange projekter fik kun en mindre del af de penge, de havde
søgt om. Hedensted Kommune og Juelsminde Digelaug vil forsøge at samle digelaug over hele
landet, for i de kommende år at lægge pres på regeringen for at staten fremover skal bidrage
endnu mere til at beskytte landets kyster.
 
Hvis strategien blive vedtaget tids nok, så forventer jeg, at vi vil søge statens pulje til september
2023.
 
Yderligere information på GF Lemgaardens hjemmeside
Som jeg skrev i den forrige nyhedsmail, så har Johs Johansen skrevet og samlet en række artikler
om beskyttelse mod vandet på GF Lemgaardens hjemeside.
Læs mere her: Beskyttelse mod vandet – Nyheder og kommentarer – Lemgaardens hjemmeside
 
Den videre proces
Når høringsperioden er slut, så vil vi samle alle høringssvarene i en hvidbog, hvor alle høringssvar
bliver grupperet og kommenteret. De samlede høringssvar og hvidbogen vil blive politisk
behandlet – og forhåbentligt vil det være muligt at vedtage en tilrettet og justeret strategi i løbet
af foråret 2023.
 
Repræsentanter fra følgegruppen har foreslået, at vi ret hurtigt arbejder videre med organisering
af et fælles kystbeskyttelse-, pumpe- og digelaug. Opstart på dette arbejde afventer dog lige
høringsfristens udløb (i næste uge).
 
God weekend.

https://www.lemgaarden.dk/beskyttelse-mod-vandet-nyheder-og-kommentarer/
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