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Resumé
KB frigav den 27. april 428.000 kr. til projekt ved Rødvig Vest Strand omkring udlægning af
sand. Efterfølgende har administrationen været i dialog med borgerforeningen, som ikke
vurderer, at de vil kunne magte opgaven alene. Borgerforeningen ønsker at der laves en
organisering omkring projektet sandfodring og strandrensning med alle aktører herunder
Stevns Kommunne.
Indstilling
Teknik & Miljø indstiller til NFK, at
1. kommunen i samarbejde med borgerforeningen i Rødvig, afklarer mulighederne for
hvordan projektet og den fremtidige strandrensning kan gennemføres.

Beslutning
Indstillingen godkendt
Sagsfremstilling
På møde 12. april 2016 anmodede udvalget administrationen om, at indhente et færdigt
projekt fra de lokale aktører omkring sandfodring ved Rødvig Vest Strand.
NFK indstillede den 3. april. til ØU samt KB at beløbet på 428.000 kr. til dækningen af
omkostninger til sandfodringsprojektet skulle frigives, hvilket skete 27. april. Med beløbet blev
der stillet det vilkår, at kommunens forpligtigelse med fjernelse af tang ophører fremadrettet.
Administrationen har efter KB´s beslutning været i dialog med borgerforeningen. Der har
været afholdt et møde den 30. maj med repræsentanter fra Rødvig Borgerforening. På mødet
fremgik det blandt andet, at borgerforeningen ikke mener, at de alene vil kunne påtage sig det
konkrete projekt. Dette både i forhold til det konkrete projekt, men også den efterfølgende
vedligeholdelse af stranden hvilket de påpegede at de havde gjort opmærksom på i deres
endelige projektbeskrivelse fra marts 2017(bilag). Borgerforeningen er hverken i besiddelse af
kompetence i forhold til selve sandfodring og tilsyn i denne forbindelse. Ligeledes mener de
ikke, at de vil kunne løfte en mulig fremadrettet vedligeholdelse af stranden, idet omfang der
vil kunne ske erosion eller stadig vil skulle ske fjernelse af tang.
På mødet den 30. maj blev muligheden for etablering af et strandlaug for veststranden drøftet.
Borgerforeningen gav på mødet udtryk for at de stadig var meget interesserede i projektet og
at det afsatte beløb derfor ønskes overført til 2018, da det ikke er realistisk at udføre projektet
til denne sæson. Borgerforeningen har i vedlagte brev sendt til NFK og Stevns Kommune den
12. juni 2017 at de ikke kan overtage Stevns Kommunes forpligtigelser omkring
strandrensning. De henviser i brevet til Solrød Strand rensningslaug:

"Med inspiration fra Solrød Strand Rensningslaug kunne det overvejes, om der skulle dannes
en formel struktur/styregruppe der skulle bestå af Kommunen, Rødvig Fiskerihavn, og muligvis
repræsentanter for de største interessenter deriblandt for eksempel: Stevns Turistforening og
Rødvig Borgerforening.
Styregruppen skulle blandt andet holde øje med niveau af tang og lugtgener, og aktivere
nødvendig tangindsamling, samt at holde øje med udviklingen af strandlinien og melde tilbage
til Kommunen, hvis der eventuelt bliver behov for en sandfodring fremover."

Solrød strandrenselaug er dannet af bl.a. grundejerforeningerne som via kontingentet
opkræver et beløb til strandlauget. Rensning af strand for tang foregår med en specialmaskine
som sørger for at der er et minimum af sand i tangen. Solrød Kommune har oplyst til
administrationen ta der er meget strenge krav for modtagelse af tang til Solrød kommunes
biogasanlæg og at kravene er vanskelige at efterkomme. Administrationen undersøger
nærmere om der er en mulighed for at levere tang fra Rødvig til biogasanlægget i Solrød.

Økonomi
Det frigivet beløb på 428.000 kr. overføres til 2018. Projektet forventes at kunne gennemføres
inden for det afsatte beløb, dog ikke den fremtidige vedligeholdelse
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