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Anmodning om bidrag for Kystbeskyttelse af Seden Strandby 

Det er med beklagelse, at vi har erfaret at forvaltningen indstiller vor ansøgning til AFSLAG! Set fra vores 

synspunkt, og med vore gode argumenter i vor ansøgning, vil vi opfordre jer alle til at diskutere 

problemstillingen for stormflodsbeskyttelse, af et lille samfund som Seden Strandby. 

Vi vil selvfølgelig henstille til, at Odense kommune yder et passende bidrag.  

Seden Strandby er et unikt lille bysamfund med historieske rødder, der går tilbage til fattige muslingefiskere 

der grundlage byen. Husene bærer præg af denne historiske oprindelse og mange af de gamle boliger i 

området er yderst udsatte ved stormflod og hyppige oversvømmelser. 

 I tilfælde af oversvømmelse, hvor hændelsen ikke bliver kategoriseret som stormflod, er der ikke 

forsikrings dækning for de skader boligejerne måtte være udsat for. 

Der er dermed en stor risiko, for at mange husejere ikke har økonomisk mulighed for at udbedre skaderne 

på deres bolig, i værste fald flere år i træk. 

Beredskabet er skåret ned til et minimum og ved højvandstruslen denne vinter kunne beredskabet strække 

sig til at komme med tomme sandsække, hvilket ikke var den store hjælp.  

Havde vi haft alvorlig oversvømmelser denne vinter havde beredskabets hjælp ikke været til nogen nytte. 

Det er umindeligt vigtigt at vi får sikret Seden Strandby så hurtigt som muligt, da omkostningerne ved en 

stormflod vil være meget bekostelig og helt uoverskueligt for mange af byens husejere. Mange i byen er 

pensionister og udgifter samt fysisk arbejde med sandsække, vandpumper m.v. er helt uoverskuelige. 

Samlet set er forebyggelse mod stormflod langt billigere end udbedring af skader efter en stormflod. Som 

eksempel har Roskilde i december 2016 brugt 10 mio. på beredskabsindsats 3. juledag. Denne udgift kunne 

være brugt langt mere fornuftigt på en langsigtet løsning. 

Til sammenligning med ovenstående beløb fra Roskilde Kommune er digeprojekt for Seden Strandby 

kalkuleret til ca. 5. mio.  



Ifølge klimaprognosen forventes vandstanden at stige markant inden for en kort årrække.  

I kommuneplanen for Odense Kommune er Seden Strandby udpeget som fokusområde med højst prioritet 

for klimatilpasning.  

Omkostninger til et digeprojekt for de enkelte boligejere er meget usikkert og det kan være svært at finde 

fælles fodslag i Seden Strandby for projektet, før alle er oplyst om de udgifter de kan forventes at blive 

pålagt. 

På vegne af borgerne i Seden Strandby, vil vi hermed anmode Odense kommune om, at bidrage med op til 

50 % af udgifterne til den fælles stormflodssikring af Seden Strandby. 

Det er vigtigt for den videre proces, at kommunen deltager i denne semisolidariske betalingsplan, ikke 

mindst på grund af, at det er kommunen der påtvinger de, forhåbentligt få, grundejere der er imod vort 

kystsikringsprojekt. 

Det må være i højeste interesse for kommunen, at dette kystsikringsprojekt gennemføres, således at første 

delmål fra Risikostyringsplanen for Odense Fjord bliver gennemført. 

Med håbet om jeres positive tilgang hertil! 
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