Møde om kystbeskyttelse mellem grundejere på delstrækning 5 og 6 og Dragør Kommune – Referat
Mødetidspunkt: 10.12.2021

1: Præsentationsrunde
Deltagere på mødet:
Ulla Dose, Kristian Iversen, Sofie Sønderup, Helle Schouw, Jesper Horn Larsen, Hanna Rehling, Lise Holm

2: Kort status på projektet ved forvaltningen
Helle gjorde opmærksom på problematikken vedr. birdstrikes og etablering af mere våd natur – flere fugle.
Problematikken er noteret. Forvaltningen har planlagt et møde med CPH om bl.a dette.
Spørgsmål til besvarelse: Kan vi risikere, at etablering af diger mm langs hele Køge Bugt kan forårsage øget
stuvning i Dragør på arealer med den lavere beskyttelse/ digehøjde?
Forvaltningen tager spørgsmålet med til rådgiverne og vender tilbage med et svar, forventeligt når
rådgiverne går i gang med at undersøger alternativer.

3: Grundejere fortæller om:
Reaktion på skitserede linjeføring i udviklingsplan, herunder mulighedsrummet mellem udv plan og
kombinationsdige (delstrækning 5 plus 6)
-

Grundejerne gjorde opmærksom på utilfredshed med løsningen, der er indgår i udviklingsplanen.
Grundejerne er meget kede af foreslået placering af cykel/ oplevelsessti med en stiføring lige ved
siden af huse.
Hvad skulle der til, for at en kystbeskyttelsesløsning levede op til jeres ønsker?
-

En løsning, hvor ejendomme – særligt Kalvebodvej 243, 249, 247 og 251 er placeret bag
”hoveddiget” - ikke ringdiger.
Stiføring længere væk fra huse

Følgende prioritet for undersøgelse af alternativer er noteret fra mødet:
Prioritet 1: Fremskudte diger/ ”de gamle strandvolde”
Prioritet 2: Linjeføring som i ”Kombinationsdiget” med en landskabelig tilpasning.
Erfaringsmæssigt kan det være vanskeligt at opnå tilladelse til at anlægge kystbeskyttelse (eller andre
ændringer) ifht. Natura 2000 og andre fredninger. Det blev drøftet, at det er nødvendigt at undersøge flere
alternativer og varianter i en samtidig proces for undgå, at projektet ”strander” hvis den foreslåede løsning
ikke bliver godkendt. Her blev en pragmatisk tilgang drøftet med en alternativ linjeføring, som aftales med
jordejerne omkring de enkelte gårde og hvor Kalvebodvej 243, 249, 247 og 251 er placeret bag hoveddiget
med afstand til diget.

4: Næste skridt:
Dialogen med Realdania om støttemidler til modning og realisering af delstrækning 5,6 drøftet. Realdania
og Miljøministeriet, som udgør ”Partnerskabet” viser interesse for realisering af delstrækning 5 og 6.
Interessen ligger især i forhold til at afprøve og anvise metoder til at nytænke ”digetyper”, indpasning til de
enkelte bebyggelser og naturplanlægning som en del af kystbeskyttelsesstrategien, eks. I forbindelse med
udtagning af lavbundsjorde og evt. kompensation. Metoderne og resultaterne vil være af relevans for andre
steder i Danmark med samme problemstillinger.

Hvad skal besluttes?
Evt. indsendelse af supplerende input/ ønsker til alternative undersøgelser inden jul.

Det blev aftalt, at forvaltningen fremsender præsentation fra mødet frem sammen med plan for indsendelse
af input. (fremsendt 13.12.2021)
Forvaltningen sender forslag til beslutningsreferat fra mødet.
Grundejerne sender input om ønsker til undersøgelse af alternativer (gerne inden jul)
Forvaltningen vedlægger input fra grundejerne til kommunalbestyrelsens næstkommende behandling af
sagen (forventeligt feb 2022)
Kommunalbestyrelsen beslutter en plan for udarbejdelse af alternative løsningsforslag
Input indgår i supplerende undersøgelser (efter februar 2022)

