
Rask Mølle, 15/10-2015.

Til 

Kystdirektoratet

J.nr. 15/00923-6

Ref. Laura Storm Henriksen.

Bemærkninger til sagen.

Som ejere af Snaptun Strandvej 13, 7130 Juelsminde har vi følgende bemærkninger:

1. Overordnet ser vi, at arealet nord for havnen, hvoraf en del udgøres af vores matrikel (som vi ikke 
har indhegnet), i de sidste år, er blevet stadig mere brugt som rekreativt område. Kyststrækningen 
ligger i direkte forlæggelse af lystbådehavnen, cafeteria og havnens legeplads, hvilket gør det til et 
oplagt sted for mange børnefamilier, institutioner o.a. at søge til/opholde sig. Efter udvidelsen af 
lystbådehavnen er der aflejret mere sand, hvilket medfører et stigende antal badegæster samt 
havkajakfolk.

2. Den indsendte ansøgning, som vi først blev bekendt med, efter ansøgningen var indgivet, medfører 
en del gennemgribende gener for vores sommerhus:
A. Vi erhvervede huset på grund af det frie udsyn mod Hjarnø og Alrø, og vi bruger en del tid med 

kikkert for at følge med i fuglelivet, som er meget varieret. Dette udsyn vil med det indsendte 
forslag blive væsentligt forandret.

B. En anden grund til, at vi er glade for vores hus, er stranden lige nedenfor, som vi hyppigt 
anvender til badning i sommertiden – i lighed med mange andre lokale. Dette strandstykke vil 
forsvinde og blive til et havneområde.

C. For det tredje er vi meget glade for at kunne søsætte jolle og kajakker fra vores grundstykke. 
Disse småbåde ligger normalt ved huset og trækkes på ophalervogne til kysten i forbindelse 
med søsætning. Dette vil med det nuværende forslag være umuligt, da vi vil være spærret inde 
af den inderste bro.

D. Det påtænkte slæbested er tegnet, så det går skråt hen foran vores matrikel, hvor den bedste 
sandstrand findes. Det vil med denne placering forringe bademulighederne . En badebro vil løse 
dette problem for voksne; men bestemt ikke for børnefamilier, som der kommer en del af.

Ovennævnte bemærkninger vedrører det forslag, som er indsendt. Der er som bekendt 
efterfølgende afholdt et møde mellem initiativtagerne og lodsejerne.

På mødet diskuteredes flere justeringer af forslaget. Herunder:

1. Mulighed for flytning af hele projektet længere mod nord.



2. Udeladelse af den inderste bådebro på tegningen.
3. Ændring af forløbet af slæbestedet, så det i stedet ligger vinkelret på kysten.
4. Forkortelse af den på tænkte bådebro/mole, så den ikke hindrer udsyn nævneværdigt. 
5. Fjernelse af sten langs lysten mellem jolleprojektet og lystbådehavnen.

Efter et informationsmødet afholdt af gruppen af ansøgere til slæbestedet/jollehavn, har vi 
tilkendegivet, at projektet i sin nuværende form er uacceptabelt. Den inderste bro ødelægger 
muligheden for at søsætte småbåde og kajakker. Desuden vil den ødelægge bademulighederne fra 
stranden.

En alternativ løsning trukket lidt mod nord, uden den inderste bro og med vinkelret slæbested 
kunne være acceptabel.
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