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KYSTSIKRING
Undertegnede skal hermed meddele at jeg IKKE kan tilslutte mig et kystsikringsprojekt idet:
•
•
•
•
•
•

En entreprenør i området, der gennem årene har vedligeholdt det eksisterende dige fortæller,
at det ikke er her et problem vil opstå, men i en lavning længere syd på.
Vi ligger i en væsentlig højere kote end lodsejere i Houborglund.
Vi har aldrig haft problemer med vand i de næsten 100 år som Hou Plantage har eksisteret
Det er ikke sandsynligt at vi får vandproblemer de næste 50 +50 år
Naboudstykningen - Houborglund - er udstykket i et lavtliggende og fugtigt område der fra
starten har været et udsat område (og dette er bekendt af alle lokale beboere)
Der er ingen grundejere i Hou Plantage der har forsikringsmæssige problemer

Jeg er modstander af en digeudvidelse direkte på kysten. Det vil skæmme områdets naturværdi. Der
er mulighed for at etablere et naturligt dige i det tilstødende fredede område som foreslået på
temadagen. Det kan ikke være kommunens interesse at værdiforringe sommerhuse med et dige lige
foran deres vinduer, når der er alternative muligheder.
Hvorfor skal lodsejere, som ikke befinder sig i et udsat område bidrage økonomisk? Kommunens
forslag om fordeling af projektudgifter er alt for tilfældig. Etablering og fremtidig drift af anlægget
kan kun vedrører lodsejere, der er involveret i dette. Kommunen har ikke lovhjemmel til at inddrage
Hou Plantages lodsejere mod deres vilje. Her findes ingen store ”nationale værdier”.
Hvis kommunen tvinger os til at deltage i digeudvidelsen vil dette være ekspropriationslignende, og
må behandles som sådan.
Desuden er vi noget forundret over at kommunen igangsætter en forundersøgelse for et beløb i
størrelsesorden kr. 150.000,- . Det alt sund fornuft. Etablering af et jorddige som beskrevet andrager
kr. 50 – 100.000,- ifølge vor ejerforening, der har konsulteret en lokal entreprenør, der tidligere har
etableret jorddiger, og det er derfor helt uacceptabelt at bruge så mange penge på en
forundersøgelse. Der foreligger allerede forundersøgelser fra etableringen af 1. etape af det
nuværende dige.
Med venlig hilsen
Claudia Andersen
Gustav Petersensvej 11
5953 Tranekær

