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Vedr. Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og Kystbeskyttelse (i høring til d, 28/9-2019)
Jeg skriver til dig, med baggrund i 5 års kamp for oversvømmelsesbeskyttelse af vort lille samfund, Seden
Strandby, på kanten af Odense fjord. Odense Fjord er et af de nu 14 udpegede risikoområder jv.
Oversvømmelsesdirektivet fra EU 2007! Til disse specielt udpegede områder er der endnu ikke givet statslig
tilskud, derfor er det med stor undren, at du, som har bemyndigelsen til at udarbejde regler, ikke har
medtaget disse særligt truede områder i Danmark, som tilskudsprojekter.
Jeg vi derfor opfordre dig til, som øverste myndighed og at implementere retten for tilskud, også for disse
14 særligt oversvømmelsestruede områder i ”Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og
Kystbeskyttelse”.
Ifølge tekstanmærkning nr. 106 til § 24 på finansloven for 2019, har folketinget ikke stemt om særregler for
tilskud, men givet dig og ministeriet fuldmagt til at fordele midler. Ministeriets nyhed, Publiceret 1.
december 2018:
”Kommuner får 20 mio. kroner ekstra til kystbeskyttelse
Regeringen og Dansk Folkeparti er – som et led i finanslovsforhandlingerne – blevet enige om at øge puljen,
som kommuner og digelag kan søge til kystbeskyttelsesprojekter.
Med puljen giver vi en hjælpende hånd til kommuner og digelag, så de kan beskytte de allermest udsatte
kyststrækninger. Kommuner og digelag skal også selv bidrage, men det er vigtigt for regeringen, at vi
hjælper dem godt fra start, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. Kommuner og digelag
kan søge om del af den nye pulje, som kan bruges på delvis finansiering af diger ved Vadehavet og
fælleskommunale helhedsløsninger. Der er 40,3 mio. kroner i både 2020 og 2021.
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!
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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%.
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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