KYSTBESKYTTELSE I SEDEN STRANDBY
Digegruppen i Seden Strandby og Odense Kommune arbejder sammen om at sikre bygninger og andre
værdier i Seden Strandby mod oversvømmelser fra havet.
ØST OG VEST — TO DIGER, TO PROJEKTER

ØKONOMISK OPBAKNING

Det samlede digeprojekt for sikring af Seden Strandby består af et

Et stort tema i projektet har været finansiering af vestdiget. Der er

østligt dige og et vestligt dige.

på nuværende tidspunkt ingen statslig medfinansiering ved etable-

Odense Kommune har fået delvist støtte fra Miljø– og Fødevareministeriet til et naturgenopretningsprojekt øst for Seden Strandby. I
projektet skal der etableres tilbagetrukne diger, som skal beskytte
Seden Strandby mod oversvømmelse fra østsiden. Naturgenopretningsprojektet vil give mere natur til området samtidig med, at det
giver en billigere digeløsning for Seden Strandby. Etableringen af

ring af diger, hvilket placerer den fulde udgift hos lodsejerne. Efter
opfordring fra Digegruppen har Odense Kommunes Byråd den 26.
juni 2019 behandlet et forslag om kommunal medfinansiering af
projektet. Her blev det besluttet, at Odense Kommune vil finansiere
1/3 af kystsikringen ved Seden Strandby, dog maks. 1,9 mio. kr. Den
resterende 2/3 af udgiften vil blive fordelt på de berørte lodsejere.

det østlige dige gennemføres af Odense Kommune som et selvstændigt projekt, hvor Odense Kommune sørger for finansieringen.

DEN VIDERE PROCES

I forhold til sikringen af Seden Strandbys vestlige (og nordlige)

Den videre proces for vestdiget afventer lige nu udarbejdelse af en

side mod fjorden, har Digegruppen og Odense Kommune, understøttet af det rådgivende ingeniørfirma SWECO, fået udarbejdet et
projektforslag for et vestdige, som beboerne i Seden Strandby
bliver ejere af og ansvarlige for på sigt.

”naturvurdering”, som skal danne baggrund for myndighedsbehandlingen. Når denne er på plads skal projektet forelægges Odense Kommunes Byråd, som endeligt skal vedtage at projektet skal gennemføres. Efter den retmæssige klageperiode kan der udarbejdes udbuds-

Odense Kommune er lige nu tovholder på projektet for vestdiget og

materiale og gives byggetilladelser, og diget vil kunne etableres. I

ansvarlig for dialogen med SWECO. Projektet gennemføres i tæt

bedste fald i løbet af 2020.

dialog med Digegruppen, ligesom det politiske niveau i Odense
Kommune er blevet orienteret og inddraget undervejs. Digeprojektet er det første af sin slags i Odense til sikring af private ejendomme. Derfor er der også er en naturlig politisk opmærksomhed
på projektet.
På bagsiden kan du læse om status på de to digeprojekter.

Forud for den politiske beslutning, som forventes at finde sted i foråret 2020, vil der blive afholdt et borgerinformationsmøde. Se mere
herom på bagsiden af dette ark.

STATUS PÅ DIGEPROJEKTERNE I SEDEN STRANDBY
ØST

VEST

Diget øst for Seden Strandby bliver etableret som del af et klima- og

En af de store udfordringer i projektet for vestdiget er at finde

naturgenopretningsprojekt. Diget og de naturforbedrende tiltag bliver

plads til diget, som for hovedparten ligger i private haver. En stor

finansieret 100 % af Odense Kommune med bidrag fra Miljøstyrelsen,

del af strækningen langs kysten grænser desuden op til Natura

via puljen til Synergiprojekter samt gennem EU-projektet Reconect,

2000 områder. Natura 2000 er en fællesbetegnelse for registrerede

der er støttet af EU´s Horizon 2020-program. Odense Kommune er

beskyttede naturtyper i EU, og har til hensigt at beskytte særlige

lige nu ved at færdiggøre detajlprojekteringen i samarbejde med pro-

naturtyper og vilde dyre- og plantearter. Det er en registrering, som

jektpartnerne fra Rambøll og Amphi Consult.

forvaltes meget restriktivt, hvilket betyder, at det er meget begræn-

Som en del af øst-projektet vil følgende blive gennemført:
•

Etablering af ca. 1,3 km dige øst om Seden Strandby til beskyttelse af de bagvedliggende arealer mod stormflod.

•

set og visse steder ikke muligt at foretage anlæg i disse områder.

Genslyngning af Seden Bæk (270 meter) og Seden Aasum
Skelgrøft (648 meter) på terrænet foran diget. Herunder
etablering af nyt højvandsbygværk med sideophængte klapper

På dele af strækningen langs Seden Strandgyde ligger Natura 2000
området så tæt på vejen, at der ikke er plads til et jorddige, uden at
dette kommer i berøring med Natura 2000. Derfor er der behov for
en alternativ løsning i form af f.eks. spuns, mur eller lignende.

i Seden Åsum Skelgrøft og nyt højvandslukke i Seden Bæk.
•

Ekstensivering af 27 ha landbrugsjord, der udlægges til permanent græs uden mulighed for omlægning, sprøjtning og
gødskning.

•

Rydning af træbeplantning på terrænet foran diget af hensyn
til eng- og vadefuglene ved Odense Fjord.

•

BORGERMØDE PÅ SEDEN SKOLE
Den alternative digeløsning medfører ændringer i projektet i forhold
til det, som tidligere har været præsenteret for områdets beboere.
Hvilke konkrete ændringer der er tale om samt den tilhørende økonomi kan du høre om den 4. december 2019. Her inviterer Odense

Etablering af paddeskrab og (forhåbentlig) senere genudsæt-

Kommune og Digegruppen til informationsmøde kl. 19.00 på Seden

ning af strandtudse, der er forsvundet fra den indre del af

Skole, Bullerupvej 30. Alle berørte borgere vil få en mere detaljeret

Odense Fjord.

invitation tilsendt.

•

Pleje af strandengene mellem Vejrup Å og Seden Strandby.

•

Opførelse af 1-2 observationstårne.

•

Etablering af naturstier og opsætning af informationstavler.

