
Styregruppens forslag til principper for inddragelse af Søkjærs anlæg og driftsopgaver i 
Juelsminde Digelag.

Digets tilstand:

Kystdirektoratet har gennemgået diget i 1986 med både opmåling og jordprøver. Kystdirektoratet 
konkluderede dengang, at diget er opbygget, så det opfylder sin funktion. Det materiale, diget er opbygget 
af, skønnes tilfredsstillende, og både digets hældning mod vand og land er korrekte.

Rambøll har i 2017 udført et eftersyn af diget, og konkluderede, at diget er i god vedligeholdelsesmæssig 
stand. Diget har en gennemsnitshøjde på 2,28 m (DVR) med en variation fra godt 2 m til ca. 2,5 m.

Kommunen har i forbindelse med Risikostyringsplanen konstateret, at havvand kan trænge ind bag om 
diget ved en vandstand omkring 1,70 m. Kommunens midlertidige sikring af Juelsminde Bys funktion sikrer 
også Søkjær til en vandstand op til 1,80 m.

Diget er således egnet til at indgå i den fremtidige højvandssikring af Juelsminde, men vil på sigt kræve en 
supplerende sikring mod nord og syd.

Driftsopgaver:

Som udgangspunkt skal Søkjærs nuværende vedligeholdelsesopgaver med diget, overgange, høfder og 
landkanaler overdrages og udføres af Juelsminde Digelag. Søkjær udarbejder en driftsinstruks.

Pumperne er overtaget og driftes af Hedensted Spildevand. Landkanalerne er Søkjærs, men driftes af 
Hedensted Spildevand. Søkjærs udgift til Hedensted Spildevands drift overgår til Juelsminde Digelag.

Anlæg:

Søkjærs dige, høfder og landkanaler overdrages til Juelsminde Digelag. Styregruppen tilkendegiver i den 
sammenhæng, at udgiftsfordelingen for de fremtidige anlæg til højvandssikring af Juelsminde skal afspejle  
de værdier, Søkjær overdrager til Juelsminde Digelag.

Godkendelse af overdragelsen:

Detaljerne i overdragelsen forhandles på plads mellem Søkjær Landvindingslag og Juelsminde Digelag 
Aftalen skal godkendes af de respektive generalforsamlinger, samt af Hedensted Kommune. Vedtægterne 
for Juelsminde Digelag tilrettes i overensstemmelse med aftalen.

Hedensted Kommune:

Hedensted Kommune anmodes om at tiltræde disse principper.

Bilag 1: 

Et rådgivende ingeniørfirmas vurdering af etableringsomkostninger ved nyanlæg af de nuværende høfder, 
kanaler og dige, udarbejdet på foranledning af Søkjærs bestyrelse. (vedlægges når dette arbejde er 
tilendebragt) 

Bilag 2: 

Referat fra møde mellem Hedensted kommune og Søkjær, udarbejdet af Advokat Johan Ladegaard, om 
kommunens eventuelle køb af det stykke jord, som Søkjær ejer på campingpladsen. 


