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Efter aftens borgermøde på Seden skole vedr. kystsikring mm er her et par referat punkter, 

Der arbejdes som udgangspunkt hen mod en lokal dige løsning vedr. Seden Strandby og altså 

ikke på nuværende tidspunkt om en sluseløsning ved Gabet som nogen ellers har været fortaler 

for! 

Dige løsningen er delt i to dele: 

1) Et naturgenopretningsprojekt som skærmer af for Søbjerggård og tilhørende landområder og 

som vil forhindre vandet i at komme ind "bagfra" alt sammen er finansieret af kommunen / EU  

2) Et dige trace startende langs Strandgyden som herefter videreføres langs kystlinen parallelt 

med Muslingevej for så at tage et knæk ved grunderejerforenings plads og løbe langs med stien 

som forbinder Muslingevej og Kragenæsvej!  

Denne del af projekt er som udgangs en udgift som vi som grundejere selv skal finansiere! Man 

vil dog forsøge at finde partenere som kan være med til støtte projektet økonomisk f.eks 

forsikringsselskaber, banker, realkreditinstituer, fonde, stat, kommune mm.  

Et estimeret bud på økonomien er et projekt på ca 3 mio kr -som vil have en tilbage betalingstid 

på 30 år! Hvis dette beløb deles ligeligt på alle grundejere er der tale om en udgift i omegnen af 

800 -1000kr årligt! Og som det blev konstateret er det en meget lille pris for at sikre mod 

værdiforringelse af alle husene i Seden Strandby! Alternativt kan man lave en fordelings nøgle 

som vil gøre at de grundejere som umildbart har den største økonomiske gevinst ved et dige 

betaler en lidt større andel - men udgangs punktet er stadig en kollektiv løsning hvor alle betaler!  

For ikke at forsinke projektet unødigt blev der gentagende gange opfordret til at evt tvivlere og 

kritikere om at tage kontakt til vores dige udvalg med deres bekymring så man kan tage en lokal 

og åben dialog om projektet og ikke evt behøver en bureaukratisk og langvarig klage behandling 

hos myndighederne! 

Ellers var budskabet fra de ca 110 fremmødte at man ønsker at kommunen sætter den videre 

proces igang hurtigst muligt og at der var generelt stor opbakning bag projektet.  

En forsigtig tidshorisont hvis man undgår større forhindringer er at man kan have digerne færdig 

etableret til vinteren 2016/2017 

 

Evt spørgsmål kan med fordel henvises til vores dige udvalg som består af 

Anders Brændholt Rasmussen, Muslingevej 37C, tlf 6593 8888 

Kjeld Winther, Muslingvej 22   

Jytte Vestergård Jensen, Muslingvej 19     

 


