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Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 31. marts 2022, hvor bl.a. digelagets møde med Hedensted byråd blev drøftet. 

Mødet med kommunalbestyrelsen blev afholdt i en positiv atmosfære, hvor udvalgte medlemmer af digelaget 

orienterede om, hvad digelaget havde arbejdet med indtil nu. Der var fokus på formål, processen, skitseplanen og 

økonomi.  

Fra kommunalbestyrelsens side blev der udtrykt stor tilfredshed med digelagets arbejde, og der var særlig interesse 

for, hvordan havnen kunne beskyttes ved hjælp af en port-løsning samtidig med, at sammenhængen til Juelsminde by 

blev bevaret. 

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Kystbeskyttelsesloven indsende skitseforslag til højvandssikring til udtalelse i 

Kystdirektoratet. Udtalelsen fra Kystdirektoratet foreligger nu. Bestyrelsen drøftede tilbagemeldingen og de 

opmærksomhedspunkter samt gode råd til det videre arbejde, som Kystdirektoratet påpegede.  

Bestyrelsen var enig i, at det er meget vigtigt hurtigt at få iværksat miljøscreening med henblik på en VVM-

redegørelse, som er det første skridt på vejen til at få etableret højtvandsbeskyttelse på hele kyststrækningen. En 

proces, der kan vare op til 2 år.  

Bestyrelsen har som nævnt i nyhedsbrev 1 nedsat en række arbejdsgrupper, der har til opgave at undersøge 

forskellige områder og komme med forslag til bestyrelsen.  

Arbejdsgruppen for Nyhedsbreve havde forslag til: Hvad og hvor ofte, der skal udsendes nyheder til digelagets 

medlemmer. Bestyrelsen blev enig om, at der i opstartsfasen udsendes et kort nyhedsbrev efter hvert 

bestyrelsesmøde. Desuden udsendes der hvert kvartal et informationsbrev om væsentlige beslutninger.  

Fra arbejdsgruppen om finansiering havde man et bud på en finansieringsmodel, der synliggør fordelingen af udgifter 

mellem kommunen, borgerne og fonde. Bestyrelsen er enig om en model, hvor grundejernes andel af 

anlægsudgifterne er op til 20 %. Hedensted kommunes andel er ligeledes op til 20 %. De resterende 60 % (evt. mere) 

finansieres af stat og fonde. Derudover arbejdes videre med en model for bidragsfordelingen mellem grundejerne. 

Arbejdsgruppen har inviteret Ole Fryd fra Københavns Universitet med til at drøfte mulige principper for 

bidragsfordeling til etablering og til vedligehold. Ole Fryd er ekspert på området. Digelaget udarbejder et forslag; men 

det er kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at fastsætte bidragsfordelingen. Dette vil ske samtidig med, at 

det endelige projekt til højvandsbeskyttelse sendes i høring. 

Der arbejdes med at udforme en samarbejdsaftale for samarbejdet mellem kommunalbestyrelsen og digelaget.  

Der arbejdes desuden med en konkret ansøgning til Realdania, en ansøgning, der har fokus på at søge økonomiske 

midler til højvandssikring omkring ”by og havn”. Herunder en stormports løsning ved den gamle havn. Ansøgningen 

skal være klar til at sende ind den 8. april 2022. Juelsminde Digelag har sammen med en række andre interessenter 

underskrevet en støtteerklæring, der indsendes sammen med ansøgningen. 

På vegne af Juelsminde digelag/Jytte Beck 

 


