
  

    

 

Nyhedsbrev oktober 2022 

 

Opdatering på kystsikringen 

Siden vores sidste nyhedsbrev i juli måned er der sket rigtig mange ting, og fra 

kommunens side, er der via E-Boks sendt en del forskellige informationer ud. 

Senest er der sendt information ud i uge 41 vedr. færdiggørelsen af 

sandfodringen. Vi vil her komme med en kort opdatering på de forskellige ting, 

som der er nyt om siden sidste nyhedsbrev. 

 

Nu går sidste del af sandfodringen i gang  

I sidste nyhedsbrev skrev vi, at vi næsten var i mål med sandfodringen, men 

desværre har den sidste del været sat på hold i snart lang tid. Nogle ganske få 

klager (få procenter af samtlige matrikler) fra den nordlige del har været med til 

at trække færdiggørelsen i langdrag, og har dermed belastet både kommune og 

Klitlaug med ekstra meget arbejde, undersøgelser og dokumentation samt et 

utal af møder og ikke mindst påført sandfodringen en del ekstra omkostninger. 

Det lysner heldigvis nu, og den sidste del af sandfordringen bliver således 

påbegyndt i uge 43/44, som beskrevet i seneste skrivelse fra kommunen. 

Sandfodringen forventes at være færdig medio november. 

 

Den kommende vedligeholdelse af kystsikringen/sandfodringen på private 

matrikler, herunder også  klitarealer ejet af fx vejlaug har medført en 

del spørgsmål. Det har så bevirket, at kommunen nu iværksætter en tinglysning 

http://solrodklit.dk/


af servitutter, der gør det muligt fremadrettet at sikre den fremtidige 

vedligeholdelse af kystsikringen på de omtalte matrikler. Det skal for god 

ordens skyld nævnes, at alt sker i henhold til det høringsmateriale, som byrådet 

har vedtaget i forbindelse med kystsikringen, og som har været udsendt til alle 

berørte borgere. Kommunen afholdte i uge 38 borgermøder for de berørte 

matrikler, hvor der var mulighed for at få uddybet eventuelle spørgsmål. 

 

Sandfodringen fra Ventegodtsvej til Østre Strandvej er jo færdiggjort for længst, 

og det er glædeligt at se, hvordan den naturlige forekomst af marehalm mv. 

stille og roligt vokser til som forventet. 

Klitlauget er i samarbejde med  kommunen og Kystdirektoratet i gang med at 

se på en genplantningsplan de steder, hvor det skønnes nødvendigt. Mere 

herom på et senere tidspunkt.  

 

Færdiggørelse af kystsikringen 

Efterfølgende mangler vi nu, at få gjort kystsikringen færdig med stendiget ved 

Karlstrup Mosebæk, tværdiget ved Fuglesangsvej samt slusen ved Solrød 

Bæk. Opgaver som skulle have været færdige inden udgangen af året. Men et 

samspil af ovennævnte udfordringer med sandfodringen, mandskabs- og 

materialemangel mv. har betydet endnu en forsinkelse, og vi forventer, at de 

nævnte ting først vil blive færdiggjort i foråret 2023. 

Klitlauget beklager naturligvis de mange forsinkelser, og de gener det har 

medført, og vi vil "lægge os i selen for" i samarbejde med kommune og 

rådgivere, at Kystsikringen fremover ikke bliver ramt af yderligere forsinkelser. 

 

Generalforsamling 

Det var i følge de oprindelige planer meningen, at der skulle afholdes den 

første ordinære generalforsamlingen i Klitlauget her i 2022, idet kystsikringen jo 

skulle være færdiggjort i år, og dermed skulle den kommende drift og 

vedligeholdelse samtidigt overdrages til den nye bestyrelse. Men grundet alle 

de nævnte forhold overfor, er Klitlauget blevet enige med kommunen om, at 

den første ordinære generalforsamling udskydes til afholdelse inden udgangen 

af maj 2022, for dermed at sikre en færdig og mere glidende aflevering af 

kystsikringen til den nye bestyrelse. 

 



 

Afslutningsvis minder vi lige om, at vi nærmer os 150 året for den store 

stormflod den 12.-14. november 1872, læs mere 

her https://da.wikipedia.org/wiki/Stormfloden_1872  

 

Med venlig hilsen  

Solrød Strands Klitlaug 
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