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Onsdag d. 20. november 2013 var der opstartsmøde for digegrupperne på
Dahlsvej 3 i Korsør.
Projektleder Merete Hvid Dalnæs fra Slagelse Kommune indledte mødet med
at takke digegrupperne for deres arrangement og gode ideer, som er med til
at præge projektet.
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Aftenens møde bød på 2 oplæg fra kystdirektoratet, oplæg fra Lars Birger –
repræsentant fra Bisserup digelag samt en præsentation af et kommissorium, som digegrupperne skal arbejde efter i det kommende forløb.
Anne Binderup Sørensen fra den juridiske afdeling i Kystdirektoratet præsenterede hele den proces - den såkaldte kap. 1 a proces - som digegrupperne
skal igennem. Anne lagde vægt på, at det er vigtigt, at borgerne sammen
finder en gylden middelvej og så vidt muligt bliver enige om de enkelte elementer. På den måde kan man undgå mange klagesager.
Anne kunne også fortælle den økonomiske del af processen er svær og uanset hvordan partsfordelingen kommer til at se ud, vil den ikke blive helt retfærdig.
Efter oplægget var det muligt at stille spørgsmål. Der blev stillet spørgsmål
til, hvem der har besluttet hvilket oversvømmelses scenarie, man skal gå ud
fra. Dertil svarede kystdirektoratet, at det har Slagelse Kommune. Kommunen vurderer hvilke områder, der er udsat, og handler efter dette. Disse områder er udpeget efter oversvømmelsesdirektivet.
Der blev også spurgt ind til, om man kan tilpasse kystbeskyttelse efter yderligere klimaforandringer. Dette kunne evt. være en forhøjelse af diget. Dertil
svarede kystdirektoratet, at dette er muligt. Det er noget, man kan tage op
på digelagets generalforsamling og ved afstemning beslutte, om dette bør
gøres. Derefter kan der ansøges i Kystdirektoratet. Hvis generalforsamlingen
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beslutter det, er der mulighed for at ansøge uden de ellers nødvendige høringer mv.
Efter spørgerunden, fortalte Lars Birger fra Bisserup digelag om deres proces
med at få etableret kystsikring i Bisserup.
Lars delte ud af erfaringer og gode råd til digegrupperne i Halsskov:
- Lyt til Kystdirektoratet mht. oversvømmelses scenariet
- Læg pres på kommunen, bevar dog tonen og det gode samarbejde
- Økonomi – forvent det værste
- Gør ikke noget som myndighederne ikke har sagt ok til
- Vær gerne i dialog med myndighederne så meget som muligt
Til sidst havde Lars tre væsentlige pointer i en proces som denne:
- Forsikring
- Værdi
- Sove trygt om natten
Man skal tænke på sit hus, den værdi man har i det, både det materielle
men også den personlige. Desuden skal man tænke på forsikringen. Hvis
ikke man selv gør en indsats for at formindske risikoen, kan man ikke være
sikker på at modtage forsikring ved næste oversvømmelse.
Til sidst er det vigtigt at kunne være tryg og gå i seng vel vidende, at man er
sikret, hvis vandet skulle stige over natten.
Efter oplægget var der igen mulighed for at stille spørgsmål.
Der blev stillet spørgsmål til, hvordan man i Bisserup Digelag kommunikerede til baglandet. Hertil svarede Lars, at det var vigtigt at få kommunen indover, så kommunen kan skære igennem, når det kommer til de tunge
spørgsmål som f. eks. økonomi og udsigt. Ellers kan det blive svært at nå til
enighed.
Der blev også stillet spørgsmål til, hvor lang tid det tog før diget stod klar i
Bisserup. Dertil svarede Lars, at de påbegyndte arbejdet i 1993 og diget stod
færdigt i 1998.
Efter dette oplæg præsenterede Slagelse Kommune digegrupperne for et
kommissorium, som hver digegruppe skal gennemgå sammen. Kommissoriet
er digegruppernes formål og rolle.
Der blev desværre ikke tid til stille spørgsmål og gennemgå hele kommissoriet, så dette blev en hjemmeopgave for digegrupperne.
Herefter var det igen kystdirektoratet. Denne gang skulle Per Sørensen inspirere til det kommende møde om visioner for området ved Halsskov. Per
Sørensen lagde vægt på at få erosionen med og på at man skal hæve sig op
i helikopter perspektiv før man går i dybden med økonomien og teknik.
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Det videre forløb
Hver digegruppe har på aftenens møde aftalt en dag, hvor de mødes og
gennemgår kommissoriet og deres ideer. Herefter samles digegrupperne
igen d. 08.januar2014 til et møde, hvor dagsordenen er: visioner og ideer.
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