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Nyhedsbrev Juelsminde digelag oktober 

2022 
 

Samarbejdsaftale mellem Juelsminde digelag og 
Hedensted kommune 
Opførelse af anlæg til højvandssikring af Juelsminde sker som et kommunalt fællesprojekt, 
jf. § 1A i Kystbeskyttelsesloven. Det er derfor naturligt, at der udarbejdes en samarbejdsaftale 
mellem de to parter. Bestyrelsen for Juelsminde Digelag har den 15.9. godkendt 
samarbejdsaftalen, der nu sendes videre til godkendelse i Hedensted kommune. Formålet 
med samarbejdsaftalen er at sikre et fælles grundlag for det fremadrettede samarbejde og en 
fælles forståelse for parternes roller og opgaver. Dette skal sikre fortsat fremdrift i projektet, og 
at projektet fortsat udvikles og etableres i et tæt samarbejde, så forankringen hos Juelsminde 
Digelag bevares, idet det er kommunalbestyrelsens intention, at det er Juelsminde Digelag, 
der i videst muligt omfang skal være med til at bestemme, hvordan Juelsminde skal sikres mod 
det stigende havvand 

 

   

 

Ansøgning til den statslige pulje 
  
Hedensted kommune og Juelsminde Digelag fik i slutningen af juni afslag på en ansøgning til 
Realdania på medfinansiering af en stormport i havneindløbet til Juelsminde Gammel havn. 
Det er selvfølgelig ærgerligt. Men i skrivende stund er Rune C. Olesen fra Hedensted 
kommune ved at lægge sidste hånd på ansøgningen til Kystdirektoratet, der administrerer den 
statslige pulje, som i 2022 er på 150 mio. kr. Vi har her god grund til at tro, at staten bidrager til 
finansiering af de delstrækninger, vi søger støtte til. Det drejer sig om Strandengen, 
Færgehusene og Juelsminde Havn. Ansøgningsfrist er den 30.9.2022. Der forventes svar på 
ansøgningen ved udgangen af december 2022.  

 

   

 

 

Studietur 
 

 

 

Bestyrelsen for Juelsminde 
Digelag har været på Studietur 
den 5.–6. oktober for dels at se 
konkrete projekter, der er i 
gang; men også for at høre, 
hvordan man andre steder 
arbejder med proces, 
finansiering, bidragsmodeller 
mv. Vi har besøgt 
Næsbystrand (Slagelse 
kommune), Dragør, Søvang og 
Lyngby-Taarbæk, hvor vi har 
beset områder, der skal 
højvandssikres samt allerede 
udførte anlæg. På møderne har 
vi været i dialog med og fået 
oplæg fra involverede borgere 
og kommunale repræsentanter 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

samt med en repræsentant fra Cowi og med Dan Hasløv fra ”Hasløv og Kjærsgaard”. Vi hørte 
om flere forskellige typer af problemstillinger, der dels knytter sig til særlige naturområder og 
dels til, hvordan man motiverer til højvandsbeskyttelse og involverer borgerne, og hvorledes 
det hele finansieres. Alt i alt var det en meget spændende og inspirerende studietur. Den viste 
også, at vi i Juelsminde er rigtig godt i gang med processen med konkrete løsningsforslag 
samt økonomiske beregninger og bidragsmodeller. Vi oplevede styrken ved at være et digelag 
sammensat af forskellige borgere med rigtig god støtte fra kommunen 
  
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



Tilknytning af rådgiver til miljøscreening, 
miljøgodkendelse og evt. projektering 
Det er et stort og omfattende arbejde at få det rigtige rådgivningsfirma tilknyttet projektet. I 
bestyrelsen vil vi gerne i gang med miljøscreening, så hurtigt som muligt. Til det arbejde skal 
der tilknyttes rådgiver. Afhængig af arbejdets omfang og pris kan det være, at opgaven skal i 
EU-udbud. Og det er en proces, der sagtens kan tage nogle måneder. I første omgang har 
bestyrelsen sammen med Hedensted kommune truffet aftale med rådgiver, Bisgård og Ejsing, 
der skal beskrive den opgave, som et kommende rådgivningsfirma skal løse. Med andre ord: 
formulere udbudsmaterialet. I bestyrelsen håber vi, at arbejdet med miljøscreening kan 
begynde i første kvartal 2023. 

 

   

 

Opbygning af ERFA-gruppe / interessegruppe 
for digelag i Danmark 
Juelsminde Digelag har taget initiativ til, at der bliver skabt en landsdækkende ERFA-
gruppe. Måske endda en landsdækkende interesseorganisation, hvis interessen er for det. En 
del digelag har allerede meldt positivt tilbage med erklæring om, at de gerne vil være med. 
Opstartsmøde forventes at finde sted i slutningen af november. 

 

   

 

Næste nyhedsbrev. 
 Næste nyhedsbrev forventes udsendt i december 2022. 

 
   

  

  

 

Juelsminde digelag - https://www.hedensted.dk/digelagjuelsminde  
 
 
 

 


