
  

    

  

Nyhedsbrev marts 2022 

Selvom det er et par måneder siden, at vi har udsendt nyt, er det ikke fordi vi har 

ligget på den lade side i Klitlauget. De seneste måneder er gået med flere møder 

med Solrød Kommune og deres rådgiver Sweco A/S. Vi vil i brevet her komme 

med en kort status på, hvor langt vi er med kystsikringen, og hvad der venter 

forude.  

 

På seneste møde den 9. februar gennemgik vi udbudsmaterialet vedr. sandfodring 

af klitterne. Det har vist sig, at der skal bruges ca. 20% mindre sand end de første 

beregninger viste, hvilket betyder, at man kan "nøjes" med at bruge ca. 4700 

kubikmeter sand i stedet for ca. 6.000 kubikmeter, som de første beregninger viste 

Det skyldes, at den naturlige tilvækst af klitterne har vist at være på omkring 2-3 

centimeter årligt. 

 

Selve sandfodringen forventes at kunne klares på relativ kort tid (1-2 uger) og 

forventes færdiggjort inden skolernes sommerferie. Bemærk at det oppumpede 

sand i starten vil være noget mørkere end det bestående, men dette fortager sig 

over tid. 

Muligvis kan mangel på materiel og skibe til sandpumpningen give forskydninger i 

tidsplanen. Det viser sig nemlig, at det meget omtalte Lynetteholm projekt allerede 

nu beslaglægger en stor del af de materialer og fartøjer, som der bruges til 

sådanne projekter.  

 

http://solrodklit.dk/


 

I bestyrelsen er vi i sagens natur ikke begejstret for anlægget af Lynetteholm, og 

de gener der følger med, da det givet vis vil påvirke vandmiljøet i Køge Bugt i en 

negativ retning. Derfor opfordrer vi alle til at gå ind og støtte borgerforslaget for 

bedre tilsyn og klageadgang vedr. anlæg af Lynetteholm på 

 

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-

08949&fbclid=IwAR2huPezatbS5vQVBxfMC5sUfyYUHv0lp9dIU08d2ukpc90w7lm4xerbe_A  

 

I forbindelse med anlægsarbejdet skal alle bådejere sørge for at deres både og 

eventuelt andet materiel ikke henligger i klitterne, og der vil inden længe blive 

udsendt en mere præcis information om dette fra kommunens side. 

Da det er nødvendigt, at oprette en "byggeplads", hvor entreprenørerne i 

anlægsfasen kan have et område til maskiner og materiel, arbejdes der i 

øjeblikket på at finde et velegnet sted. 

 

Arbejdet omkring sluserne ved henholdsvis Karlstrup Mosebæk og Solrød Bæk 

kører indtil videre som planlagt, og i løbet af den kommende måneds tid, vil man 

kunne se starten af de første tiltag. 

 

Fremadrettet går vi en tid i møde, hvor der kommer til at ske rigtig mange ting, når 

udbud, valg af leverandører og det videre forløb af kystsikringen skal falde på 

plads. Udover nyhedsbreve vil vi  løbende informere via vores hjemmeside. Hjælp 

derfor gerne med at udbrede kendskabet til Klitlauget, og hvis din nabo eller andre 

på din vej ikke er bekendt med vores  hjemmeside og nyhedsbreve, så få dem til 

at tilmelde sig på https://solrodklit.dk/index.php/nyheder/  

 

Og så kan vi byde velkommen til borgmester Emil Blücher, som er indtrådt som  

formand i Klitlaugets midlertidige bestyrelse  i stedet for Niels Hörup.   

 

Med venlig hilsen 

Solrød Strands Klitlaug 
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