
 

Visionsrådet har siden sommeren 2020 arbejdet på at udvikle en vision for den fremtidige udvikling i 
Juelsminde. Dette har resulteret i oplægget: ”De 12 Nedslagspunkter”. 

Flere af nedslagspunkterne er ikke nye, faktisk har der været arbejdet med flere af punkterne gennem længere 
tid, men kataloget er tænkt som et forsøg på en fælles udmelding  

fra Visionsrådets medlemmer til omverdenen. 

Allerede i 2016 udarbejdede Møller & Grønborg A/S en helhedsplan for Juelsminde, og mange af 
strategipunkterne er indeholdt i De 12 nedslagspunkter. 

I januar 2018 laver samme firma derefter et forslag til en udvikling af en Havneplads på arealet bag Rest. På 
Havnen. 

Da Juelsminde er udpeget som et af 14 områder i Danmark, hvor der er særlig risiko for oversvømmelse, har 
Møller & Grønborg forsøgt at indtænke sikring mod stigende havvand og risikoen for oversvømmelse på 
havneområdet, skjult i træelementer på den nye Havneplads.. 

Denne løsning beskytter ikke de ca 12 erhvervsbygninger på selve den gamle fiskerihavn, og derfor er det et 
ønske for Visionsrådet og ikke mindst Juelsminde Havn og Marina at sikringen foregår på en måde der sikrer 
hele havneområdet, da det betyder alt for Juelsmindes turismeerhverv, og ligeledes kan tiltrække fremtidige 
erhvervsmæssige investeringer. 

I De 12 nedslagspunkter har Visionsrådet skitseret hvordan vi ved hjælp af en sluse i havneindløbet samt 
etablering af højvandssikring foran Havnens bygninger, sikrer hele havnen mod oversvømmelse. 

Da Havnepladsen i dag bruges til vinteropbevaring af lystbåde, har den videre udvikling af pladsen været 
afhængig af en tilladelse fra Kystdirektoratet til at benytte dele af storstranden til bådopbevaring. 

Denne tilladelse foreligger nu, men da der samtidig arbejdes med højvandssikring i et kommunalt pilotprojekt, 
som støttes af et partnerskab mellem Real Dania, Miljø-og Fødevareministeriet og Kystdirektoratet, der skal 
levere et nytænkende bud på, hvordan beskyttelse mod det stigende havvand kan kombineres med sikring af 
fortsat adgang til de rekreative kvaliteter, som nærheden til vand giver, er man nødt til at afvente dette 
arbejde. 

Juelsminde er 1 ud af 14 områder der arbejder med pilotprojektet og de 2-3 bedste projekter deles om en 
tilskudspulje på ca 40 mil. Et sådan tilsagn fra Real Dania, forudsætter en vis grad af egenfinansiering , ligesom 
både vinteropbevaringsplads og etablering af den nye Havneplads der skal binde by og havn sammen, vil kræve 
store investeringer. 

Derfor er det et ønske fra Visionsrådet, at vi fremadrettet kan forvente  1/3 del af de ca 76 mill der er sat af til 
udvikling af vore 3 centerbyer. Som vi kan læse tallene, har vi modtaget ca 8 mill, og vores ønske er derfor en 
tilkendegivelse om reservering af yderligere 15-20 mill indtil projekterne kan realiseres. 

 

Vedhæftet ”De 12 nedslagspunkter”


