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Baggrund:
Mødet var kommet i stand på baggrund af beslutning i Teknisk udvalg fra 2. oktober
2013. Derudover har stormfloden sat en ny dagsorden for mødet.
Referat:
Børge Sørensen bød velkommen
Vibeke Meno laver referat som sendes til mødedeltagerne. Eventuelle kommentarer til
referatet sendes til Vibeke m.h.p. journalisering på sagen.
BS oplyser, at Kommunens rolle på dette møde er som lodsejer - vi har interesse i at
beskytte vejen og de øvrige grundejere har interesse i at beskytte husene. Kommunen
har ca. 40% af lodderne i laget.
Torsten Forsberg fortalte om arbejdet med nødtørftig udbedring af skader på vejen.
Vejen blev allerede afspærret torsdag, idet man havde forventet nedsat
fremkommelighed. Efter stormfloden er vejen genoprettet som midlertidig vej.
Arbejdet er udført, så materialer i videst muligt omfang kan genanvendes.
Ole Stilund takkede for mødet at mødet var kommet i stand. Ser frem til at finde
fælles løsning. Håber at dette møde kan være indledningen til et godt samarbejde.
Kystsikring mere påkrævet end nogensinde før - jf. udleveret kystprofil fra h.h.v. 1977

og 2011, som viser at sedimentbudgettet er negativt. Oplyser, at muren ikke er opført
som kystsikring.
Laget har støttet projektforslaget om sandfodring i 2011. Har også talt med COWI.
Mener, at den eneste løsning er sandfodring - evt. kombineret med andre løsninger.
Laget vil gerne deltage i et demo-projekt men hellere i et rigtigt projekt, som er
nødvendigt.
Har også deltaget i workshop om genanvendelse af havnesand. Fremfører at sand på
stranden vil være godt for turismen. Eksempelvis er det blevet svært at sælge
ferielejlighederne i Feriecenteret. Mener at kystsikring kan ikke løses lokalt - men skal
løses regionalt.
Kommunens projektforslag udarbejdet af COWI i 2009 vurderes at være et godt
grundlag for at gå i gang.
Oplyser at 770 meter kyststrækning sorterer under kystlaget - det er for lidt til at gå i
gang med et projekt. Ønsker sandfodring over et bredere område - for at det skal give
mening og man undgår erosion som følge af faste anlæg.
Beklager tabet af nærhed til politikerne i de enkelte lags bestyrelser.
Ønsker laget nedlagt m.h.p. at lodsejerne kan komme med i et nyt og større kystlag.
Deltager gerne i samarbejde med havne , erhvervsliv og andre interessenter.
Har gjort opmærksom på problemer med muren flere gange siden 2007.
Grundejere frygter for deres huse, som havde været truet, hvis stormen havde varet
længere.
Jarl Mortensen oplyser at Kommunen ejer vejen - og har ansvaret for denne. Opdraget
fra Teknisk Udvalg er at afklare mulige løsninger for at sikre kommunens interesser i
vejen.
Kommunen vil ikke reetablere vejen før der er en afklaring af fremtidig beskyttelse.
Henrik Sandbech tilslutter sig, at der er fælles interesser. Mener at en løsning, der vil
gavne alle, er sandfodring. Henviser til den fantastiske demonstration af projektet på
Nordfyn. Formålet er at reducere vanddybden, så bølgernes energi tappes, inden de
rammer kysten.
Svend Erik Pii mener, at der skal sandfodring til. Henviser til at Per Sørensen fra
Kystdirektoratet i TV-Lorry har fremført, at muren ville have holdt hvis projektforslag
om sandfodring på Nordkysten havde været gennemført inden stormen Bodil.
Jørgen Simonsen føler sig ikke overbevist om sandfodringens fortræffeligheder. Har
selv sommerhus på Mejsevej i Smidstrup. Gør opmærksom på, at vandstanden har
været steget 2 meter under stormfloden. Og at ødelæggelserne omfatter hele kysten også i Gilleleje og de andre nordkystkommuner. Mener ikke at et sandfodringsprojekt
ville have ændret på ødelæggelserne.
Jarl Mortensen deltog også i ture til Nordfyn og hæfter sig ved lagets stolthed og
kombinationen af hård og blød kystsikring. Hæfter sig desuden ved, at laget selv
havde stået for det uden kommunens medvirken.
Børge Sørensen er klar over at der findes forskellige holdninger til metodevalget h.h.v. hård/blød kystsikring. Vil gerne drøfte hvad vi kan gøre som grundejere.
Ole Stilund har også forstået, at der er flere holdninger til spørgsmålet om metodevalg
- men fremfører at eksperterne ikke er i tvivl om at sandfodring er det rigtige.
Opfordrer kommunen til at etablere et ekspertråd. Mener ikke at et lokalt
sandfodringsprojekt vil virke. Der er behov for en stor initialfodring på 1 mio m3 sand

og efterfølgende vedligeholdelsesfodring. Havnesandet kan bruges til
vedligeholdelsesfodring. Projekt kan finansieres uden at belaste kommunens økonomi,
som beskrevet i det oprindelige forslag fra Kommunen. Henviser til Christian Helledies
udtalelser - se www.kystsikring.nu
Henviser til at bølgebrydere ligeledes skal genopbygges jævnligt og derfor også giver
driftsudgifter.
Mange anlæg er ødelagt. Turisterne efterlyser sandstrande fra brochurerne?
Helsingør har meldt ud, at de vil gøre noget. Havspejlsstigninger forventes i det
kommende år. Gør opmærksom på, at ikke kun storme men også kuling nedbryder
muren. Er medstifter af Kystbeskyttelse Gribskov sammen med Klitgårdens
Grundejerforening m.fl.
Ser gerne, at kommunen laver en politik for området - gerne i et længere perspektiv
end 4 år.
Påpeger fordele for beskæftigelse og skatteindtægter.
Kystlagene er for små til at kunne lave en samlet løsning.
Jarl Mortensen mener at der kan være løsninger på h.h.v. kort og lang sigt. Spørger
hvad vil laget gøre på kort sigt, mens vi venter på en eventuel mere varig løsning.
Ole Stilund mener ikke der er nogle korte/hurtige løsninger. Foreslår at man arbejder
videre med skitseprojekt til pilotprojekt.
Svend Erik Pii: mener der er behov for langsigtede løsninger - derfor har laget gjort
opmærksom på problemet i årevis. KD har besigtiget og opfordret til at laget
samarbejder med andre lag. Derfor har man stiftet Kystbeskyttelse Gribskov.
Vibeke Meno mener, man skal træffe en række beslutninger i kommunen og i laget.
Foreslår at man sætter funktionskrav til h.h.v. beskyttelse og eventuel til rekreativ
benyttelse - lader eksperterne om at finde egnede metoder. Man skal desuden
forholde sig til hvordan et eventuelt projekt skal organiseres - om det skal være
drevet af lodsejerne, af kommunen eller en kombination. Derudover skal man forholde
sig til finansieringsmulighederne.
Jørgen Simonsen mener at muren skal op igen på kort sigt.
Henrik Sandbech foreslår at man laver et demo-projekt for at mane skepsis i jorden.
Laget er primært engageret i kystsikring men konstaterer at det også vi have en
række afledte effekter i form af turisme- og skatteindtægter.
Børge Sørensen konkluderer at en langsigtet løsning kunne være sandfodring langs
hele nordkysten - evt. kombineret med faste anlæg. Mener dog at der kan være
behov for akutte reparationsarbejder omkring vejen/muren. Et demo-projekt kunne
måske bane vejen for den langsigtede løsning.
Jørgen Simonsen vurderer, at udfaldet af et eventuelt demoprojekt kan blive
bestemmende for en eventuel langsigtet løsning.
Børge Sørensen mener at et demoprojekt måske skal omfatte både Rågeleje Øst og
Rågeleje Vest.
Ole Stilund mener at 2-300.000 m3 sand skal som minimum skal bruges til et
demoprojekt, som skal lægges både øst og vest for Rågeleje Strandvej.
Jarl Mortensen vurderer at det har været godt med et dialogmøde. tanker om fælles
interesser.

Henrik Sandbech konstaterer, at det er vigtigt at deltagende parter føler sig
overbevist. Det kan være fordelen ved et demo-projekt.
Jørgen Simonsen tilslutter sig at det er vigtigt at tvivlerne - herunder ham selv - bliver
overbevist om, at det virker.
Svend Erik Pii påpeger at lokale entreprenører kan udvikle deres kompetencer ift.
viden om sandfodring.
Ole Stilund udleverede nedenstående materiale på mødet.
_________________________________

Møde mellem Gribskov kommune og Rågeleje Kystsikringslag Vest den 9.1.
2014
Kystlagets korte beskrivelse af situationen


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



Kystdirektoratet og alle eksperter er enige om at sandfodring er den rigtige løsning
(se evt. Besigtigelsesnotat: Rågeleje Kystsikringslag Vest af 5.12. 2011)



”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)



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



gennemførelse af et større sandfodringsprojekt, gerne med bidrag af havnesand vil
give den mest effektive kystsikring også for Rågeleje Strandvej og mur/vej



sand på stranden og i havet ved Rågeleje er til gavn for turismen i kommunen



”Kystsikring er ikke et lokalt anliggende, men et regionalt anliggende med de
udfordringer det giver”. ” (Christian Helledie, COWI, aug. 2011, se
www.kystsikring.nu)



på Nordfyn har man vist at sandfodring er en effektiv løsning – deres erfaringer kan
anvendes bla. ifm. finansiering



der er udarbejdet et stort skitseprojekt: ”Sandfodring på Nordkysten sept. 09,
COWI”, som er et fortrinligt grundlag for at starte arbejdet



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)


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.
Rågeleje Kystsikringslag Vest 9.1. 2014
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Status og begyndelsen til en handlingsplan
VED
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

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
〉
〉
〉
〉
〉

〉
〉
〉
〉

〉
〉
〉
〉
〉

situationen kan vendes, hvis kommunens politiske og administrative ledelse vil
Gribskov kommune kan blive et godt eksempel på, hvad der skal til for at vende
udviklingen
et nyt byråd kan udforme en overordnet, langsigtet plan
I Danmark findes solid ekspertise på området, således at et samlet projekt kan
udarbejdes med den størst mulige ekspertise og erfaring
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
kommunen kan nedsætte kystlag (1-3) for Gribskov kommune, hvor alle
eksisterende kystlag og grundejerforeninger bliver medlemmer
de eksisterende kystlag skal gøres til medspillere og tænke ud over deres egne små
områder
det eksisterende kystlag (Kystbeskyt Gribskov) kan udvides og ønsker at støtte
kommunens initiativer
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
i 2009 blev der udarbejdet et visionært projekt med en fornuftig
finansieringsmodel, som kan være udgangspunkt for et nyt projekt
der kan etableres politisk opbakning til projektet, som er så vigtigt, at det bør
hæves op over almindelig partipolitik
der er momentum for forandringer blandt kommunens befolkning og de som ikke
bor her fast
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
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


Det er op til kommunens politikere og ansatte, at træffe en række beslutninger

GØR
 Den endelige handlingsplan, som haster voldsomt at få plads.

Rågeleje Kystsikringslag Vest 9.1. 2014

Links:
www.kystsikring.nu
http://www.kystbeskytgribskov.nu
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