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Kære borgmestre
Tak for jeres brev, hvori I giver udtryk for jeres synspunkter om kystsikring.
Jeg forstår jeres bekymring over situationen efter stormen Bodil, som har
tydeliggjort de kræfter, vi er oppe imod bl.a. langs kysterne.
Som I sikkert ved, er det som udgangspunkt, jf. kystbeskyttelsesloven, grundejeren
selv, der har ansvaret for at beskytte sin ejendom mod havet og oversvømmelser.
At der langs dele af Vestkysten er statsstøtte til kystbeskyttelsen, skyldes graden af
erosion, som er den mest markante i landet samt de forholdsvis få grundejere, som
ikke kan løfte opgaven økonomisk.
Dermed ikke sagt, at udfordringerne hos jer ikke er alvorlige. Jeg erkender, at der
er mange steder i landet, som står over for udfordringer. Med oversvømmelser og
kysterosion i kølvandet på Bodil i hele landet giver det god mening at se nærmere
på disse udfordringer.
Jeg vil derfor bede Kystdirektoratet se nærmere på hvilke risici, der er nu og
fremadrettet for de danske kyster. Det er vigtigt, at vi får undersøgt kysterne og
deres tilstand i hele Danmark. Det er ingen lette løsninger, og jeg mener derfor, at
det er vigtigt, at vi får set på kystbeskyttelsen i en helhed.
Jeg ved også, at Kystdirektoratet har skrevet til jer om at bistå med råd og
vejledning til de udfordringer, I står over for lige her og nu. Jeg håber, at I vil tage
imod dette tilbud.
Med venlig hilsen

Kirsten Brosbøl
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