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Sted og tid: Solrød Bibliotek, mødelokale 23 kl. 16.15 

Mødet sluttede: Kl.17.30 

Deltagere, 

repræsentanter JSG: 

(XX) 

(YY) 

Deltagere,  

JS-Kystsikring: 

Axel Bøggild (AB) 

Søren Kunst (SK) 

Referent: Søren Kunst (SK) 

 

 

Mødet er blevet til på foranledning af JSG bestyrelsen gerne så, at to repræsentanter i 

kommunens udviklingsudvalg til kystsikring mødes med Axel Bøggild for at drøfte arbejdet 

med kystsikringen.   

< -------- > 

 

XX bød velkommen og oplyste, at man havde været spændt på hvem den anden mødedeltager 

sammen med AB var, men det ikke kom som en overraskelse at det var SK. Det blev 

understreget på JSG’s vegne, at mødet alene var med AB og SK som privatpersoner og ikke 

som repræsentanter for beboerne i JS-Kystsikring. JSG kendte ikke til hvem der tilhørte 

beboernes interessegruppe JS-Kystsikring. 

 

AB oplyste, at det var alle beboere i område 3N (strækningen Ventegodtsvej – Birkelyngen øst 

for Strandvejen), der tilhørte interessegruppen.  

AB oplyste, at alle ville blive orienteret ved referat om mødet, samt SK tog notater til referat. 

 

XX sagde, at JS-Kystsikring ikke ønskede nogen kystsikring, det var hvad mødet skulle tage 

udgangspunkt i, og at vi forhåbentlig kunne nå til en fælles forståelse. 

 

SK sagde, at det ikke var korrekt. JS-Kystsikring har taget stilling til et specifikt anbefalet 

landdige på 2,0 m ved Strandstien på strækningen Ventegodtsvej – Birkelyngen, og det er 

dette specifikke landdige der ikke ønskes. 

 

AB redegjorde for JS-Kystsikrings holdninger til kystsikring øst for Strandvejen i område 3N, 

samt at JS-Kystsikring havde besluttet i styregruppen hvilke mål mødet skulle føre til:  

 

MÅL MED MØDET: 

Ingen 2,0 m landdige i JSG’s område (JSG tilbagekalder tilslutning)  
JS-Kystsikring får sæde i kommunens udviklingsgruppe via JSG 

 

Derudover ønskede AB/JS-Kystsikring at få oplyst hvad repræsentanterne fra 

udviklingsgruppen til kystsikring mener der bør gennemføres af kystsikring i JSG’s område øst 

for Strandvejen, samt hvad man lægger til grund for det.  

 

AB spurgte hvad der p.t. sker i kommunens udviklingsgruppe til kystsikring? 

 

XX oplyste, at der ikke var truffet nogen beslutninger i udviklingsgruppen, hverken hvad angik 

sikringshøjder, tekniske løsninger eller betaling. XX havde bedt om anbefalinger i gruppen.  

Den primære opgave i udviklingsgruppen var at fabrikere så mange muligheder for kystsikring 

som muligt, som skulle samles i et katalog. 

XX beskrev den proces kommunen skulle igennem, herunder borgermøde og høring.  

Borgernes holdninger, meninger og interesser i den af kommunen valgte kystsikring kunne 

komme til udtalelse ved høringssvar. Det oplystes JSG ville ikke blande sig i det. 
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SK spurgte hvordan det kunne hænge sammen med JSG allerede i januar 2018 skriftligt havde 

tilsluttet sig kommunens anbefaling om en kystsikring med en kote højde på 2 meter i JSG’s 

område øst for Strandvejen? 

 

XX oplyste at ingen i udviklingsgruppen var bundet af tidligere tilslutninger. Alt var i spil. 

 

SK spurgte hvilke sikringshøjder der var i spil og hvilke sikringshøjder grundejerforeningen 

nord for JSG (SSG) ønskede i deres område? 

 

XX vidste ikke hvilke sikringshøjder der var i spil, det kunne være alt fra 2,0 til 2,8 meter, 

enten som dige eller højvandsmur. XX ville ikke oplyse hvad SSG ville, det kunne man selv 

spørge SSG om.  

 

SK spurgte om JSG så ikke kunne tilbagekalde JSG tilslutningen til 2,0 m, på baggrund af 

berørte beboere ikke ønsker en kystsikring med en kote højde på 2 meter i JSG’s område øst 

for Strandvejen, og på baggrund af det er dokumenteret en sådan 2 meter kystsikring ikke vil 

reducere risikoen for ødelæggelser i JSG’s område? 

 

XX oplyste, at JSG ikke ville tilbagekalde sin tilslutning. 

 

YY gjorde gældende, at Kystdirektoratets Højvandsstatistikker ikke kunne bruges, og han i 

stedet mente de historiske data skulle udfordres. 

 

SK spurgte hvad han lagde til grund for Kystdirektoratets Højvandsstatistikker ikke kunne 

bruges? 

 

YY henviste til Drogden, og sagde at der ikke var langt nok tidsrum på opsamlede data til at de 

kan bruges. 

 

SK sagde at Drogden (beliggende i åbent hav SSØ for Dragør ved sejlrenden, datalængde 24 

år) hverken var inkluderet i JS-Kystsikrings dokumentation eller var repræsentativ for 

Jersie/Solrød. Det var Køge og København Havn, som var de repræsentative målestationer for 

Jersie/Solrød. Det blev oplyst at målingerne i København blev påbegyndt i 1888 (datalængde 

127,9 år i Kystdirektoratets Højvandsstatistikker 2017). 

 

YY bestred at København Havn var repræsentativ for Jersie/Solrød. Udgangspunktet skulle 

være de største storme man havde kendskab til, det var ikke nok med Kystdirektoratets 

Højvandsstatistikker. 

 

SK spurgte om YY mente det var 1872 stormen der skulle tages udgangspunkt i? 

 

YY svarede det bl.a. var denne på 2,8 m og også andre storme, der skulle være en i starten af 

1900 tallet med 2,2 m også. 

 

SK spurgte hvad de to nævnte storme havde at gøre med det foreliggende specifikt anbefalede 

2,0 m landdige? Det ville være fuldstændigt ligegyldigt om 2,0 m diget var der eller ej hvis en 

sådan storm indtraf? Det er et anbefalet 2,0 m dige der er fremmet af Byrådet. 

Spørgsmålet blev ikke besvaret. 

 

SK spurgte om det var grundejernes mulige økonomiske skader ved stormflod, som JSG havde 

i sinde at være det bestemmende for hvilken kystsikring man mente der skulle være? 

 

YY bekræftede det. 
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SK spurgte om man var bekendt med Stormrådet, de midler alle i DK med en brandforsikring 

bidrager til, og udbetalinger efter stormflod fra disse midler? 

 

Det bekræftede XX og YY, de har kendskab til. 

 

SK spurgte om man også var bekendt med hvilke kriterier der ligger til grund, når Stormrådet 

afgør om en given stormflod er forsikringsberettiget i et specifikt område? 

 

YY sagde han ikke havde viden om det.  

 

SK kunne oplyse at Stormrådet lagde en 20 års hændelse til grund for om der kunne ske 

forsikringsudbetaling for en given stormflod, og denne 20 års hændelse blev fastlagt af 

Kystdirektoratets Højvandsstatistikker.  

SK oplyste det for Jersie vil betyde, at der kan ske forsikringsudbetaling når højeste vandstand 

registreres til 1,46 m i Køge og 1,43 m i København Havn (gældende for perioden 2018 – 

2023). I forhold til seneste stormflod (AfterUrd den 4. januar 2017) blev højeste vandstand i 

Køge Havn 1,52 m og således 6 cm over en 20 års højvandshændelse. Ved denne lejlighed 

blev ingen ved Lagunen oversvømmet, end ikke de meget lavt liggende ejendomme syd for 

Birkelyngen, og det uden der blev foretaget nogen som helst forebyggende indsats ved 

Lagunen i Solrød Kommune af beredskabet. Højeste vandstand i Lagunen blev 1,25 m ved 

denne lejlighed, der er således mere end 0,8 m råderum/havstigning til en 20 års hændelse vil 

svare til 2,0 m højvande i Lagunen, og der vil netop ikke ske ødelæggelse i JSG området uden 

diger ved den vandstand. Der er derfor ingen risiko for nogen JSG grundejer kommer i 

økonomisk katastrofe, før havstanden er steget 0,8 m. Hvordan kan man mene det er 

forsvarligt at JSG grundejere skal have etableret og betale for 2,0 m diger nu?  

 

AB spurgte hvilke behov for kystsikring man så i JSG’s område, og hvilke gamle løsninger der 

er kasseret og nye der er fundet? 

 

XX oplyste ingen løsninger er trukket tilbage, men alt er kastet op i luften og taget op til 

drøftelse. Det oplystes JSG alene har en rådgivningsrolle, grundejerne har eget ansvar for at 

tage stilling til kystsikring. 

 

AB sagde at et behov for sikring skal bevises, og det skal dokumenteres. 

 

XX sagde at man mangler baggrund for at sige hvad JSG går ind for. 

 

AB spurgte om det ville sige, at man har siddet i udviklingsgruppen i mere end 2 år, og man 

fortsat ikke har grundlag og holdning til hvad kystsikring man skal gå ind for? 

Spørgsmålet blev ikke besvaret. 

 

AB sagde, at han ikke var tryg ved JSG skulle varetage grundejernes interesser (via de to 

repræsentanter). 

 

SK anmodede om JS-Kystsikring får en af JSG’s pladser i kommunens udviklingsgruppe, så JS-

Kystsikring kan varetage deres beboergruppes interesser. 

 

XX henviser til at bringe det op i JSG bestyrelsen. 

 

AB konstaterer det ikke er muligt at komme videre på mødet, det er spild af tid, og foreslår vi 

stopper mødet her. 

 

Mødet afsluttes. 
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Tilføjet af referent 

 

Nedenfor er de afklarende spørgsmål der var forberedt af JS-Kystsikring til mødet, så 

grundlaget for at få en fælles forståelse kunne blive kendt. Man nåede aldrig tæt på at kunne 

få svar på spørgsmålene på mødet. 

 

 

1. Hvilken holdning har du i dag til om JSG fortsat skal være tilsluttet til anbefalingen om 

en kystsikring med en kote højde på 2 meter øst for Strandvejen i JSG’s område? 

JSG repræsentant 1: 

JSG repræsentant 2: 

 

2. På hvilke grundlag bygger du denne holdning? 

JSG repræsentant 1: 

JSG repræsentant 2: 

 

3. Hvor mange af JSG’s ejendomme øst for Strandvejen vil opleve en reel påvirkning på 

ejendommen, om et højvande på 2,0 m DVR90 indtræffer nu, mener du? 

JSG repræsentant 1: 

JSG repræsentant 2: 

 

4. I JSG’s område øst for Strandvejen, med den nuværende eksisterende naturlige 

højvandsbeskyttelse/sikkerhed; hvilke JSG ejendomme mener du vil opleve 

ødelæggelse, om et højvande på 2,0 m DVR90 indtræffer nu? 

JSG repræsentant 1: 

JSG repræsentant 2: 

 

5. Hvilke interesser mener du at JSG ejendomme, der IKKE oplever vand på ejendommen 

ved et højvande på 2,0 m 90DVR, har i at der etableres en 2,0 m DVR90 barriere i 

deres område? 

JSG repræsentant 1: 

JSG repræsentant 2: 

 

6. Hvilke interesser mener du at JSG ejendomme, der IKKE oplever ødelæggelse ved et 

højvande på 2,0 m 90DVR, har i at der etableres en 2,0 m DVR90 barriere i deres 

område? 

JSG repræsentant 1: 

JSG repræsentant 2:  

 

7. JSG har anført, det er et stort ansvar og dermed også en svær opgave at tage stilling til 

en anbefaling til kystsikring, fordi måske bliver vejr– og klimasituationen afgørende stor 

og meget risikabel for bolig– og naturværdier langs kysten. Dette begrundet med ingen 

præcist ved, hvad fremtidens vejr– og klimasituation vil bringe. 

Hvordan mener repræsentanterne for JSG fremtidens vejr– og klimasituation har at 

gøre med JSG’s stillingtagen til den nuværende kommunalt anbefalede kystsikring, et 

2,0 m landdige i JSG’s område? 

 

8. JSG har oplyst, at JSG bestyrelsen arbejder på at få alle mulige forhold for kystsikring 

belyst og analyseret, og afventer dette arbejde bliver til et gennemarbejdet grundlag 

for kystsikring før endelig anbefaling til kystsikring. 

Hvordan mener repræsentanterne for JSG det hænger sammen med JSG allerede den 

11. januar 2018, altså for mere end et år siden, tilslutter sig til anbefalingen om en 

kystsikring med en kote højde på 2 meter i JSG’s område? 
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9. JSG har tidligere i 2017 og 2018 fået forelagt dokumentation for, at ved en vandstand 

på 2,0 m højvande vil ingen øst for Strandvejen i JSG’s område få vand ind i boligen. 

Højvandet skal simpelt hen være højere end 2,0 m før vandet kan komme over 

dørtrinet ind i boligerne. 

A) Hvordan mener repræsentanterne for JSG det giver mening at etablere et 2,0 m 

landdige i JSG’s område, når et 2,0 m højvande ikke medfører ødelæggelser på boliger i 

området? 

B) Hvad gør, som repræsentanterne ser det, at JSG mener JSG-grundejere øst for 

Strandvejen skal bekoste sådan 2,0 m landdige, og i øvrigt derudover også deltage i 

betalingen for mere omkostningsfulde diger syd for JSG’s område? 

 

10. JSG har oplyst, at Axel har fået opbakning fra en gruppe mennesker, der støtter Axels 

synspunkter om ingen yderligere kystsikring. Det er ikke korrekt, Axel har opbakning til 

kommunens anbefalede 2,0 m landdige ikke skal etableres, det alene på strækningen 

Ventegodtsvej - Birkelyngen. Der er intet til hinder for at områder nord og syd for JSG’s 

område etablerer anbefalede 2,0 m kystsikring dér.  

Om hvorvidt der på et senere tidspunkt opstår behov for en større højvandsbeskyttelse 

øst for Strandvejen end 2,0 m eller ej, også på nævnte strækning, om der i givet fald 

på sådan tidspunkt ønskes en sådan højvandsbeskyttelse og hvordan omkostningerne 

dertil så skulle fordeles er der ikke taget stilling til. Der forholdes kun til et 2,0 m 

landdige på strækningen Ventegodtsvej – Birkelyngen i opbakningen. 

A) Hvilke fordele mener repræsentanterne for JSG kommunens anbefalede 2,0 m 

landdige vil give for JSG’s område? 

B) Hvilke JSG-grundejere (mener repræsentanterne for JSG) vil opnå sådanne fordele? 

C) Hvilke JSG-grundejere (mener repræsentanterne for JSG) vil opnå en reduktion af 

risiko for ødelæggelser? 

D) Hvilke andre ødelæggelser mener repræsentanterne for JSG at kommunens 

anbefalede 2,0 m landdige vil forhindre i JSG’s område? 

 

11. Kystdirektoratet udgiver hvert 5 år en såkaldt højvandsstatistik, som beregnes ud fra 

faktuelt konstaterede ekstreme højvande i Danmark. Højvandsstatistikkerne anvendes 

bredt i planlægnings- og forvaltningsøjemed, samt af Stormrådet. Solrød vil i 

statistikken være repræsenteret af to målestationer, der er i Køge Havn og Københavns 

Havn.  

Af statistikken udgivet 2018, side 76 (Køge Havn) fremgår det, at en 500 års hændelse 

er en vandstand på 1,70 m. Og samme 500 års hændelse er 1,69 m i Københavns Havn 

(side 74). Det betyder, at et 2,0 m landdige uden bølgetillæg beskytter væsentligt over 

en 500 års hændelse, mildest talt. En 100 års hændelse for de to havne er respektive 

1,59 m og 1,58 m. Alle højder angives som DVR90 højder.  

Ved stormfloden AfterUrd den 4. januar 2017 blev højeste vandstand i lagunen 1,25 m. 

Dermed var højeste vandstand i lagunen 0,27 m lavere end i Køge Havn, som blev 1,52 

m (side 76).  

Der er altså reelt en helt ubetydelig risiko for der vil indtræffe en vandstand på 2,0 m i 

lagunen, det vil kræve et højvande på op mod 2,4 m i Køge Bugt. Det begrundes i at 

AfterUrd gav et højvande på 1,64 m i Køge Bugt, der skal tillægges de 0,75 m, som 

vandet skulle have steget yderligere for at nå 2,0 m højvande i lagunen (0,48 m højere 

vandstand før Køge Havn når 2,0 m og ekstra 0,27 m før lagunen når 2,0 m).  

Den nuværende naturlige beskyttelse i JSG’s område yder således mere end alt rigeligt 

beskyttelse, som er langt større end til en 500 års hændelse. JSG’s område har buffer 

til betydeligt mere end 0,30 m klimatisk havstigning i indre danske farvande, den 

eksisterende naturlige beskyttelse vil fortsat vil sikre JSG’s område mod betydeligt 

mere end en 500 års ekstrem højvandshændelse.  

Havstigninger kommer ikke pludseligt, det vil foregå jævnt over årene. P.t. er 

havvandsstigningen minus landstigningen i JSG området under 2 mm/år (altså mindre 

end 0,002 m pr. år). JSG området har således rigtig mange år at gå på, før den 
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nuværende naturlige beskyttelse i JSG’s område ikke kan håndtere en 500 års 

hændelse.  

Over årene sker der en tilvækst i den naturlige beskyttelse i JSG’s område, bl.a. 

klitterne på Staunings Ø og Ølsemagle Revle tilføres hele tiden materiale og sand af de 

fremherskende vind- og vejrforhold. Det er anseelige mængder der tilføres, Staunings 

Ø og Ølsemagle Revle eksisterede ikke før i 1930’erne, hvor den første spæde 

sandbanke viste sig som en ø ud for Jersie, deraf navnet Staunings Ø. I dag er 

Staunings Ø en halvø med en klitrække på op til 4 m, som er skabt på under 90 år. 

Hvor stor bliver Staunings Ø og Ølsemagle Revle mon til i løbet af de næste 100 år? 

Læg dertil, at Stormrådet afgør om en stormflod er forsikringsberettiget eller ej ud fra 

om stormfloden ifølge Kystdirektoratets Højvandsstatistikker er en 20 års hændelse. En 

20 års hændelse er lig med en vandstand på 1,46 m og 1,43 m i respektive Køge og 

Københavns Havn (side 76 og 74). 

A) Mener repræsentanterne for JSG på sådanne grundlag at nogen JSG grundejer 

risikerer en økonomisk katastrofe ved ikke at etablere kommunens anbefalede landdige 

nu? 

B) Mener repræsentanterne for JSG på sådanne grundlag, at risikoen uden det 

anbefalede 2,0 m landdige bliver afgørende stor og meget risikabel for bolig– og 

naturværdier langs kysten? 

C) Mener repræsentanterne for JSG på sådanne grundlag, at det er i JSG grundejernes 

interesse at afholde udgifter til et 2,0 m landdige og efterfølgende afholde vedligehold 

af samme, dette til hele kommunens område 3? 

D) I givet fald, med hvilke begrundelser mener repræsentanterne for JSG det? 

 

12. Spådommene om klimaforandringer og tilhørende havstigninger er der mange af. Der 

synes at være gået gevaldig inflation i disse spådomme de seneste år. Som JSG ganske 

rigtigt oplyser, så er der ingen der præcist ved hvad fremtiden vil bringe af 

klimaforandringer og havstigninger.  

Den nuværende stigningstakt i havvandet vil skulle vare mere end 100 år før en 

havstigning på 0,3 m er sket. Et 2,0 m højvande i Køge Havn er altså mere end en 500 

års hændelse ind i næste århundrede, med nævnte stigningstakt. Det betyder, at JSG 

områdets naturlige beskyttelsesniveau først når ned til en 500 års hændelse langt ind i 

næste århundrede.  

Selv om stigningstakten skulle blive øget betydeligt, så vil JSG området have mange år 

til at se om diverse forskellige spådomme virkelig er i overensstemmelse med hvordan 

naturen udvikler sig, eller hvor meget ude af trit med virkeligheden de er. De år vil give 

JSG et sandfærdigt beslutningsgrundlag vedrørende højvandsbeskyttelse som bygger 

på rene fakta, og ikke bare på teoretisk mere eller mindre fantasifulde forudsigelser. 

Disse forudsigelser udarbejdes i øvrigt af firmaer, som netop vil tjene penge på 

etableringer af højvandsbeskyttelser og altså har en økonomisk interesse i at 

forudsigelserne er så voldsomme som muligt. 

A) Mener repræsentanterne for JSG, at man ikke skal benytte sig af den oplagte 

mulighed for at se om spådommene vil stemme overens med virkeligheden? 

B) I givet fald, med hvilke begrundelser mener repræsentanterne for JSG man ikke skal 

benytte sig af denne oplagte mulighed? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Opfølgning på udfærdiget referat: 

 

Ovenstående referat (med navne på alle mødedeltagere angivet i referatet) har været udsendt 

til alle mødedeltagere for kommentering. Udsendelsen har afstedkommet såkaldte personlige 

mails til referenten, og det forlanges at indholdet i disse mails ikke offentliggøres. 

 

Referenten har på sådan personlig mail svaret følgende: 
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Tak for din tilbagemelding. 

Jeg forstår på din tilbagemelding, at indholdet i din tilbagemelding ikke er til 

offentliggørelse. Da referatet er til offentliggørelse (også meddelt på mødet), så 

kan intet af dette indhold fra dig medtages i referatet. 

Har du kommentarer til referatet, som du ønsker håndteret i referatet og som du 

også vil stå offentligt ved, så er du velkommen til at sende mig sådant. 

Næppe overraskende for dig, så er jeg ikke enig i dine forståelser i 

tilbagemeldingen, hvad du fremfører og hvad du mener du mangler.  

Har du et ønske om eller interesse i  at ville komme overens med mig i dette, så 

kan jeg tilbyde dig vi tager debatten. Det enten pr. mail eller på anden måde, 

hvad der nu passer dig. 

Svarmailen har ikke medført nogen kommentarer til håndtering i referatet, som man også står 

ved offentligt. 

Der er ej heller modtaget nogen ønsker om at tage en debat om referatet, så man kan komme 

fælles overens med hvad der er sagt og hvad der menes på mødet. 

 

I stedet modtages et svar i form af endnu en personlig mail til referenten, der heller ikke er til 

offentliggørelse, hverken hele eller dele deraf.  

Referenten er nødt til at oplyse hans forståelse og fortolkning af denne mail er, at der gøres 

indsigelse mod referatet indeholder informationer om personen, og at en offentliggørelse af 

personoplysninger om personen på ingen måde ønskes. 

Det undrer referenten, at nogen finder referatet indeholder personoplysninger der kan 

berettige, at man ønsker referatet ikke bliver offentliggjort. 

For at imødekomme og opfylde ønske(r) vedr. eventuelle personoplysninger i referatet, så har 

JS-Kystsikring valgt at anonymisere alle andre repræsentanter end JS-Kystsikring’s i referatet. 

Udover det nødvendige for anonymisering, så er referatet identisk med det til kommentering 

udsendte referat. 

 

Slut tilføjet af referent 

 

 


