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Referat fra statusmøde mellem Odense Kommune og Digegruppen i Seden 

Strandby 

 

Mødedeltagere 

Christopher Rau, Odense Kommune 
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Christopher Standgaard, Odense Kommune 

Anja Henriksen, Odense Kommune 

 

Anders Brændholdt, Digegruppen 

Jytte Vestergård Jensen, Digegruppen 

Hanne Bonnerup, Digegruppen 

Jens Engstrøm, Digegruppen 

 

Referat 

 

Jens Engstrøm, Muslingevej 37 B er ny person i Digegruppen. 

Anja Henriksen er ny projektleder fra Odense Kommune. 

 

Status for VVM-screening er, at screeningen forventes sagsbehandlet i løbet af 

august med efterfølgende afgørelse og høringsperiode. Der afventes i øjeblikket 

supplerende materiale fra SWECO. 

 

Det forventes, at der ikke skal udarbejdes lokalplan for området. Der skal derimod 

meddeles en landzonetilladelse. Der fremsendes en opdateret tidsplan. 

 

Odense Kommune har godkendt at bidrage med en tredjedel af udgifterne i 

forbindelse med diget, dog max. 1,9 mio. kr. Borgmesterforvaltningen har 

desuden fået til opgave politisk at rejse spørgsmålet om statslig medfinansiering 

overfor kompetente minister/ministerie. Konkret anmodning om medfinasiering fra 

statslige puljer, skal komme fra digegruppen selv.  

 

Problematikken med Natura 2000/habitatsområde blev drøftet. Rådgiver (Sweco) 

har udarbejdet forslag til en spunsløsning for en delstræning langs Seden 

Strandgyde på ca. 200 meter. Formålet er at undgå Natura 2000. Løsningen vil 

fordyre projektet.  Odense Kommune anbefaler ud fra en faglig vurdering og den 

netop afsagte klagsnævns afgørelse for Jyllinge Nordmark, ikke at bygge ind i 

Natura 2000 området.  

 

Digegruppen er umiddelbart imod en spunsløsning. Odense Kommune beder 

derfor Digegruppen om at træffe beslutning om man ønsker at udfordre Natura 

2000 eller gå med en spunsløsning. Odense Kommune fremsender materiale til 

Digegruppen, som der kan træffes beslutning ud fra, herunder et økonomisk 

overslag for, hvad en spunsløsning har af meromkostning, og hvilke risici der 

ligger i ikke at vælge en spunløsning. 

 

Digegrupen ønsker generelt en tættere dialog med kommunen om projektet, samt 

at blive løbende orienteret om udviklingen. Odense Kommune laver er 

informationsark, som Digegruppen kan lægge på hjemmesiden.  
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Digegruppen ønsker, at der laves tværsnitprofiler for de grunde, alternativt 4-5 

repræsentative eksempler, hvor diget skal placeres, så dem der ejer jorden kan 

se, hvordan det forventeligt kommer til at se ud. Odense Kommune kontakter 

Sweco. 


