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Vedr. Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og Kystbeskyttelse; Indsigelse
Med baggrund i 5 års kamp for oversvømmelsesbeskyttelse af vort lille samfund, Seden Strandby, på
kanten af Odense fjord, som er et af de nu 14 udpegede risikoområder jv. Oversvømmelsesdirektivet fra EU
2007! Til disse specielt udpegede områder er der endnu ikke givet statstilskud, derfor er det med stor
undren, at Kystdirektoratet ikke har medtaget disse særligt truede områder i Danmark, som
tilskudsprojekter.
Forslag: Der tilføjes til §1. stykke 3) Kommunale fællesprojekter, nævnt i Oversvømmelsesdirektiv
2007/60EF af 23. oktober 2007.
Ifølge tekstanmærkning nr. 106 til § 24 på finansloven for 2019, har folketinget ikke stemt om særregler for
tilskud, kun til Vadehavet og Erosions kyster!
Derfor mener vi borger i Seden Strandby, at vi er lige så berettiget til tilskud, som de lokationer (Erosions
kyster Nordkysten og Hjørring, samt diger ved Vadehavet) der er nævnt i Høring til Bekendtgørelsen.
Borgere i Seden Strandby, Odense fjord vil også gerne sove trygt om natten, da det nu viser sig, at vi endnu
skal gå en stormfuld vinter i møde uden sikring af vort samfund, trods 4½ års sagsbehandling ved Odense
kommune; et kæmpe dilemma for vor samfund! Vi trues 2 gange årligt af stormflod, for nuværende!
Det er vores overbevisning at Odense Fjord er relativt mere udfordret mod aktuel oversvømmelse, end de
allerede etablerede diger i Varde, Esbjerg, Fanø eller Tønder Kommuner, som bekendtgørelsen fremhæver
som ansøgningsberettigede!
Alle borgere i de 76 kystkommuner bør have samme relative sikkerhed mod stormflod. Samtidigt bør
samfundet bidrage økonomisk, for klimaforandringer og havvandsstigninger (FN`s klima rapport IPCC ca. 40
til 80 cm i 2050!), disse meromkostninger andrager, for vort kystsikringsprojekt ca. 50%.
Tillige skal der udføres kystsikring i Naturs 2000; Strandeng, hvor samfundet/naturbeskyttelseslove
pådrager os en meromkostning på min. Kr. 1 mill.
Det er vigtigt at vi får lov til at søge denne nuværende pulje, da vi ellers projektmæssigt, vil lande uden for
denne ordnings mulighed for at søge!
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