Mødenotat fra borgermøde om højvandssikring af Halsskov Digeområde 1
Korsør Kulturhus torsdag den 28. juni 2018 kl. 19-21
Deltagere: 79 borgere, digegruppen, NIRAS, Kystdirektoratet og Slagelse Kommune
Dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•

Velkomst, Slagelse Kommune
Klimaforandringer, klimavariationer mv., Kystdirektoratet
Præsentation af digeprojektet, NIRAS
Økonomi i projektet, NIRAS
Bidragsfordeling, Slagelse Kommune
Kort oplæg fra digegruppen
Den videre proces, Slagelse Kommune

På mødet blev blandt andet følgende emner drøftet:
Eksisterende dige
Der blev spurgt ind til, hvorfor man bygger videre på det eksisterende dige på den tidligere
campingplads i stedet for at bygge et nyt dige på den korteste strækning.
Svar: Det er det billigste og mest naturlige at bygge videre på det eksisterende dige. Endvidere er
området foran diget en beskyttet strandeng. Som udgangspunkt beskyttes natur ikke mod natur.
Overkørsler
Det blev spurgt ind til, hvorfor alle skal være med til at betale for de to overkørsler, når alle ikke
har adgang til at benytte dem.
Svar: Projektet skal så vidt muligt tage hensyn til eksisterende adgangsforhold.
Oversvømmelsesbassin
Der blev spurgt ind til om den tidligere campingplads ville kunne bruges som
oversvømmelsesbassin.
Svar: Der er blevet drøftet mange løsningsforslag igennem tiden. Med mindre man byggede diger
rundt om hele arealet vil vandet alligevel kunne oversvømme de bagvedliggende arealer.
Kompensationsfodring
Der blev spurgt ind til baggrunden for kompensationsfodring.
Svar: Der hvor der laves erosionsbeskyttelse, der mindsker sedimenttransporten nedstrøms, skal
der kompensationsfodres med sand og ral af hensyn til nabostrækningerne, så de ikke oplever øget
erosion som følge af projektet.
Digehøjde og lokalt beredskab
Der blev spurgt ind til, hvorfor diget nogle steder får en reduceret højde i forhold til designkoten og
hvordan man sikre, at et lokalt beredskab fungerer.
Svar: Det projekt der er udarbejdet er en balance mellem hensyn til sikkerhed, økonomi, lovgivning
og udsigt. Det lokale beredskab skal lægge sandsække ud i Granskoven og tænde en pumpe ved
Pilevænget. Det vil blive skrevet ind i vedtægterne, at digelaget skal etablere dette beredskab.

Færgehavnen
Færgehavnen er pillet ud af projektet og der blev spurgt ind til om vandet vil kunne komme ind
bagom fra dette område.
Svar: Vandet kan komme ind via Færgehavnen. Kommunen er ved at få udarbejdet et digeprojekt
for området og på nuværende tidspunkt er planen, at diget også skal fungere som en promenade.
Kommunens andel
Der blev spurgt ind til beregningen af kommunens andel.
Svar: Kommunen ejer arealet ved den tidligere campingplads, samt nogle vej-arealer. Kommunens
andel på 14 % svarer til den kommunale andel af det samlede areal inden for området.

