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JS-Kystsikring har vedholdende forsøgt at få kommunen og grundejerforeningen JSG til at 

indse, det ikke giver mening at etablere et 2,0 meter landdige på strækningen Ventegodtsvej – 

Birkelyngen på en 1350 meter lang strækning.  

Det glæder JS-Kystsikring at kommunen nu endelig, efter mere end et år, har erkendt dette. 

Kommunen oplyser nu, at alene 3 beboelser har en risiko for oversvømmelse med en 2,0 

meter forhøjet vandstand i lagunen.  

 

Desværre vil kommunen så i stedet etablere en 2,5 meter landdige sikring, som er forberedt 

udvidet til 2,8 meter sikring.  

Det vil kommunen til trods for der i området nord for kun skal etableres en 1,8 meter klitdige 

sikring, som over de næste 50 år forventes naturligt at ville vokse til en 2,0 meter sikring.  

Samtidig ændrer kommunen landdigets linjeføring til ud foran (havværts) stien, med den 

konsekvens at landdigets fodaftryk (dets bredde) bliver meget stort. En del af diget vil befinde 

sig ude i selve lagunen.  

Den ny linjeføring vil øve større skade på naturen, der er fredet både nationalt og 

internationalt (sidstnævnte en såkaldt Natura 2000 fredning). 

2,5 m diget ved lagunen vil jf. Rambøll se således ud (stiplede linjer er 2,8 m udvidelsen): 
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Der er et bredt fladt stykke på toppen af landdiget, som forbipasserende helt naturligt vil søge 

op og gå på for at få den bedste udsigt. Denne bedre udsigt vil være til begge sider. 

I den sammenhæng er det ved et af kommunen arrangeret møde med JSG grundejere i første 

række til lagunen klart og utvetydigt kommet frem, at man ikke ønsker et 2,5 meter dige foran 

grundene. Det ikke mindst fordi det vil give indkig, man vil føle sig som et ’udstillingsvindue’. 

Hvordan kommunen og kommunalpolitikerne på den baggrund har fundet sådan et landdige 

ved lagunen på strækningen er den bedste løsning, det er for JS-Kystsikring uforståeligt.  

Det forstås heller ikke hvorfor kommunen og kommunalpolitikerne finder, at landdiget på 

strækningen skal have en meget større sikring end man skal have i klitterne nord for 

strækningen.  

For nuværende er det nødvendige sikringsbehov ved kysten i Solrød højest en sikring på 1,8 

meter, og om 50 år en 2,0 meter sikring. Hvis det ikke var tilfældet, så ville kommunen og 
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kommunalpolitikerne ikke kunne acceptere og vedtage disse sikringshøjder i klitterne nord for 

strækningen (i område 2). 

 

Kommunen har begrundet et 2,5 meter landdige med, at ”i modsætning til klitløsningen i 

område 2 kan landdiget ikke nemt og hurtigt forhøjes, hvis det bliver nødvendigt”. Og 

”derudover vil det højere udgangspunkt for sikringsniveauet betyde, at der går mange år før vi 

igen skal foretage aktiviteter i natura 2000-området”.  

JS-Kystsikring afviser til fulde disse argumenter:  

 For det første er det ikke nok bare at fylde sand på klitterne for at forhøje klitsikringen. 

Klitterne skal tilplantes med vegetation (f.eks. med marehalm/hjælme), fordi 

vegetationens rødder skal gøre klitten funktionsdygtig ved at stabilisere klitten mod en 

omgående nedbrydning af klitten af højvandet og bølgerne under en stormflod. Det 

tager en længere periode for vegetationen at slå tilstrækkeligt med rødder til 

stabilisering af klitterne, og det er længere tid end den periode der er nødvendig til at 

etablere/forhøje landdiget.  

 For det andet vil vandspejlet i oceaner og havene ikke kunne stige så hurtigt, at det på 

nogen måde vil være en begrænsning for i god tid at kunne nå at etablere et landdige 

på strækningen. 

 For det tredje er der nu globalt så meget fokus og tiltag på at bekæmpe 

klimaforandringer, at der sandsynligvis ikke vil komme noget egentligt behov for sikring 

udover 2,0 meter, og et nødvendigt behov i hvert fald ikke vil opstå indenfor de næste 

50 år. 

 For det fjerde vil et højere udgangspunkt i Natura 2000 området betyde man højest 

sandsynligt vil foretage aktiviteter til foranstaltninger i det fredede naturområde, der 

ikke er et behov for i disse foranstaltningers levetid.  

 For det femte vil et højere udgangspunkt medføre, at man helt sikkert vil gøre indgreb i 

Natura 2000 området inden der er et reelt behov for det. Hvis der ikke senere opstår et 

nødvendigt behov, så vil man helt unødigt have skadet en fredet sjælden natur. 

Samtidig bliver grundejere pålagt byrder forbundet med sådanne foranstaltninger. 

JS-Kystsikring er ved at afklare hvilke optioner og ønsker grundejerne har i forbindelse med 

kommunens nye plan om et 2,5 meter landdige i lagunens Natura 2000 område.  

Vi forventer at informere jer grundigt, når vi har fået en tilstrækkelig afklaring. 

___________________________________________________________________________ 

Du kan læse om kommunens nye plan for kystsikring, se punkt 66 på linket: 

http://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-

referater/agenda?committee=691&agenda=392422 

Der er 9 bilag til punkt 66: 

1. Baggrundsnotat. Administrationens anbefaling, link: 

http://www.solrod.dk/eDagsorden/committee_691/agenda_392422/documents/41b27

5b1-6cd9-4232-aef4-38f0671a3db4.pdf 

2. Repræsentanternes bemærkninger, link: 

http://www.solrod.dk/eDagsorden/committee_691/agenda_392422/documents/f0ce3

dbd-18fc-4400-933b-0066c8a74a95.pdf 
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3. Forudsætningsnotat, link: 

http://www.solrod.dk/eDagsorden/committee_691/agenda_392422/documents/7b2ba

87c-71e9-49aa-ae39-ee9ea3ace10a.pdf 

4. Tidsplan, link: 

http://www.solrod.dk/eDagsorden/committee_691/agenda_392422/documents/87996

25f-5277-4925-8535-403b1bf9b2dc.pdf 

5. Administrationens bemærkninger til JS-Kystsikrings nyhedsbrev, link: 

http://www.solrod.dk/eDagsorden/committee_691/agenda_392422/documents/f3d68

76f-28a5-4bf0-afec-767f10d3fdc5.pdf 

6. Mødereferat, Miljøstyrelsen - Køge Kommune, link: 

http://www.solrod.dk/eDagsorden/committee_691/agenda_392422/documents/9e512

c64-4274-489d-84c8-77fc1de1a209.pdf 

7. Afgørelse Jyllinge Nordmark 8. marts 2019, link: 

http://www.solrod.dk/eDagsorden/committee_691/agenda_392422/documents/032a3

586-9a55-4f26-b9cc-9ea3b0730888.pdf 

8. Afslag på genoptagelse af afgørelse, link: 

http://www.solrod.dk/eDagsorden/committee_691/agenda_392422/documents/aa83e

ae0-16cb-4ca6-b676-c46126425cc9.pdf 

9. Svar fra Køge Kommune og forespørgsel fra Solrød Kommune, link: 

http://www.solrod.dk/eDagsorden/committee_691/agenda_392422/documents/39338

a9d-aa7d-4eec-90ba-ea782b810d7c.pdf 
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