Møde mellem Gribskov kommune og Rågeleje Kystsikringslag Vest den 9.1.
2014
Kystlagets korte beskrivelse af situationen
Ó kystsikring er mere påkrævet end nogensinde - det er dokumenteret ikke mindst af
de sidste års storme, KDI målte kystprofilen i april 11, den er meget stejl ift. 1977
Ó Kystdirektoratet og alle eksperter er enige om at sandfodring er den rigtige løsning
(se evt. Besigtigelsesnotat: Rågeleje Kystsikringslag Vest af 5.12. 2011)
Ó ”Et regionalt koordineret fælles sandfodringsprojekt er den eneste praktisk mulige
løsning for at genskabe sandstranden langs kysten” (Christian Helledie, COWI, aug.
2011, se www.kystsikring.nu)
Ó kystlaget deltager gerne i et demoprojekt med kystbeskyttelse i vort område og
vest for vores strækning, men ser helst at der nu arbejdes hurtigt på en overordnet
løsning for kommunen
Ó gennemførelse af et større sandfodringsprojekt, gerne med bidrag af havnesand vil
give den mest effektive kystsikring også for Rågeleje Strandvej og mur/vej
Ó sand på stranden og i havet ved Rågeleje er til gavn for turismen i kommunen
Ó ”Kystsikring er ikke et lokalt anliggende, men et regionalt anliggende med de
udfordringer det giver”. ” (Christian Helledie, COWI, aug. 2011, se
www.kystsikring.nu)
Ó på Nordfyn har man vist at sandfodring er en effektiv løsning – deres erfaringer kan
anvendes bla. ifm. finansiering
Ó der er udarbejdet et stort skitseprojekt: ”Sandfodring på Nordkysten sept. 09,
COWI”, som er et fortrinligt grundlag for at starte arbejdet
Ó kystlagets størrelse er en anakronisme. Vi ønsker at blive nedlagt hurtigst muligt for
at kunne arbejde i et større kystlag, som bør nedsættes ved kommunal beslutning
(vedtaget i kystlaget 24. aug. 2013 og meddelt kommunen dagen efter)
Ó kystlaget vil aktivt bakke op omkring dialog og handling i samarbejde med
kommune, andre kystlag, havnene og andre interessenter
Kystlaget ser frem til et samarbejde med kommunen, som vi har opfordret til talrige
gange. 1. gang i brev med fotodokumentation af betonmurens ødelagte fundament af
3.3. 2008. To dage efter en større storm den 1.3. 2008 og en måned efter at vi havde
møde på stranden med kommunen om samme.
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Status og begyndelsen til en handlingsplan
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kyster og havneanlæg er alvorligt nedslidte i hele kommunens område
veje og andre anlæg er ødelagt og alvorligt truet ved nye storme
sandet er skyllet væk fra kysterne stort set i hele kommunen
der er store udgifter til reetablering af havnene
havnene i kommunen har problemer med tilsanding og faste udgifter med at fjerne
sandet – årligt omfang er ca. 51.000 kubikmeter
strandene og de kystnære områder mangler sand
kystområder og strande kan genskabes, men forudsætter en samlet indsats af
kommunerne i Nordsjælland, i Gribskov kommune mellem ansvarlige for havne,
vejmyndigheder, kystlag, grundejerforeninger og erhvervslivet
Helsingør kommune vil sætte turbo på kystbeskyttelse ved sandfodring iflg.
Johannes Hecht-Nielsen i Helsingør Dagblad den 6.1.14
havspejlsstigninger på mellem 0,5-1,0 cm hvert år er en voldsom trussel for kyster,
veje, havne og byer (FN's klimapanel estimerer mellem 52-98 cm indtil år 2100 i
sidste rapport fra 2013)
klimaforandringer ændrer trusselbilledet meget hurtigt, hvor forøget polafsmeltning
kan accelerere processen yderligere
storme og orkaner med hyppigere mellemrum er alvorlige trusler for kommunens
trivsel, turisme, erhvervsliv, arbejdspladser, beboere og landliggere
turismen i Gribskov kystkommune har slet ikke et omfang, som der ellers er basis
for, når man tager Nordsjællands kystområder i betragtning og de tidligere så
enestående kystområder
der mangler en samlet, overordnet planlægning for kommunens kystområder
der skimtes indtil dato ikke politiske aktører, som ønsker at tage ansvar med et
større perspektiv for udvikling af kommunen
erhvervslivet/beskæftigelsen vil miste flere arbejdspladser og er nærmest gået i
stampe
der eksisterer en række små kystlag, som ikke har mulighed for alene at løse
problemerne
de eksisterende små kystlag er en forhindring for en samlet løsning
det nytter ikke at sætte et spørgsmål om kystsikring til folkeafstemning. Det er
ansvarsforflygtigelse af 3. grad, som allerede nu har fået store økonomiske
konsekvenser
kommunens byråd og administration kan løse situationen

KAN
Ó situationen kan vendes, hvis kommunens politiske og administrative ledelse vil
Ó Gribskov kommune kan blive et godt eksempel på, hvad der skal til for at vende
udviklingen
Ó et nyt byråd kan udforme en overordnet, langsigtet plan
Ó I Danmark findes solid ekspertise på området, således at et samlet projekt kan
udarbejdes med den størst mulige ekspertise og erfaring
Ó med et ekspertråd, som rådgiver kommunen, kan diskussionen for og imod
sten/sand løftes ud af et pt. rimeligt forplumret niveau og diverse lommefilosofiske
løsninger. Et fælles ekspertråd kan rådgive kommunens politikere, således at de
træffer fagligt korrekte beslutninger
Ó kommunen kan nedsætte kystlag (1-3) for Gribskov kommune, hvor alle
eksisterende kystlag og grundejerforeninger bliver medlemmer
Ó de eksisterende kystlag skal gøres til medspillere og tænke ud over deres egne små
områder
Ó det eksisterende kystlag (Kystbeskyt Gribskov) kan udvides og ønsker at støtte
kommunens initiativer
Ó i samarbejde med et større kystlag, kommunens teknikere, havnene, KDI, COWI
m.fl. vil det ikke være vanskeligt at udarbejde en plan for genskabelse af de
tidligere så smukke kystområder med brede strande og som sikrer kyster, kystveje
og andre kystnære områder
Ó i 2009 blev der udarbejdet et visionært projekt med en fornuftig
finansieringsmodel, som kan være udgangspunkt for et nyt projekt
Ó der kan etableres politisk opbakning til projektet, som er så vigtigt, at det bør
hæves op over almindelig partipolitik
Ó der er momentum for forandringer blandt kommunens befolkning og de som ikke
bor her fast
Ó et samlet projekt for Gribskov kommune kan finansieres uden at det i væsentlig
grad rammer kommunens økonomi. I det oprindelige projekt var finansieringen løst
på en fornuftig måde
Ó det vil styrke kommunens økonomi at gøre den mere attraktiv, så kommunens
befolkning og gæster/turister oplever, hvor godt det er at leve i eller besøge
kommunen
VIL
Ó Det er op til kommunens politikere og ansatte, at træffe en række beslutninger
GØR
Ó Den endelige handlingsplan, som haster voldsomt at få plads.
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