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Ikke etableret

 
Der ønskes etableret et højvandsdige på ca. 1200 meter I længden foran og relativt tæt 
på de nævnte boliger i en topkote i forhold til daglige vande (kote 0) på 2,50 m, ud fra et 
ønske om at sikre området mod vandstandsstigninger på 2,20 m og at etablere yderligere 
30 cm tillæg til bølgeoptagelse.  
 
Diget placeres relativt tæt på boligerne for at minimere bølgeslagseffekt, men samtidig for 
at respektere de § 3 grænser for beskyttet natur, som gælder i området. 
  
Diget vil udelukkende være et jorddige med græsbevoksning, som følger den på skitsen 
anviste placering (bilag). På udvalgte steder vil der blive etableret overkørsler, så den 
nuværende adgang til stranden m.m. bevares. Dette vil ske som udvidede bredder på 
jorddiget med græs. 



Det er vores opfattelse, at diget ikke vil påvirke den beskyttede natur negativt, tværtimod, 
idet de kortlagte grænser for denne er respekteret (se skitse).

Vi ser ingen indvirkning på miljøet eller den beskyttede natur

Ingen

Ingen - udover mindre forstyrrelse fra maskinarbejde under etableringen, som forventes 
maksimalt at tage 50 arbejdsdage

Ingen

Etableringen forventes gennemført snarest efter godkendelse af projektet, efter gennemført 
høring.

Ingen



Ikke relevant



Den sydlige del af Sparregårdsvej lider løbende skade som følge af oversvømmeæserne og efterfølgende 
frostskader

Alene erfaringerne fra oversvømmelser siden år 2000, ikke mindst november 2006 (som 
udløste støre stormskadeerstatninger og forsikringserstatninger og store personlige 
omkostninger samt driftstab på landbrugsafgrøder) og efterfølgende oversvømmelser, 
senest januar 2019, begrunder ønsket om etablering af diget.  
 

Udover skader på afgrøder og beplantninger har oversvømmelserne skabt 
tilbagevendende skader på træhuse, havemaskiner m.m., som er udbedret løbende. 

Se ovennævnte beskrivelse af "hyppigheden" og med den valgte digekote på 2,20 + 30 cm 
bølgefang forventes en beskyttelse på mindst 50 år.



Se ovennævnte beskrivelse af "hyppigheden" og med den valgte digekote på 2,20 + 30 cm 
bølgefang forventes en beskyttelse på mindst 50 år.

Er ikke relevant

Er ikke aktuelt  - og kræves der taget hensyn til eventuelle jagtmæssige forhold, vil 
anlæggelse ske koordineret med disse.

Er ikke aktuelt  - og kræves der taget hensyn til eventuelle jagtmæssige forhold, vil 
anlæggelse ske koordineret med disse.



Er ikke aktuelt  - og kræves der taget hensyn til eventuelle jagtmæssige forhold, vil 
anlæggelse ske koordineret med disse.

Er ikke aktuelt  - og kræves der taget hensyn til eventuelle jagtmæssige forhold, vil 
anlæggelse ske koordineret med disse.

Er ikke aktuelt  - og kræves der taget hensyn til eventuelle jagtmæssige forhold, vil 
anlæggelse ske koordineret med disse.

Er ikke aktuelt  - og kræves der taget hensyn til eventuelle jagtmæssige forhold, vil 
anlæggelse ske koordineret med disse.

Det skønnes kun at have positiv indvirkning på de inddæmmede jorder, idet drænene 
fremover kun skal favne det naturlige regnvandsnedbør. Og diget griber ikke ind i de 
strandenge, som er den væsentligste del af den beskyttede naturkortlægning.



Som tidligere nævnt er en grundforudsætning, at højvandslusen ved åens udløb er 
reguleret / repareret, så det passer med digets kotevalg og den generelle beskyttelse.





Følgende ejendomme og landbrugsarealer er omfattet af ansøgningen, og alle ejere har 
givet samtykke til etablering af dette digeprojekt: 
 
Bebyggede ejendomme: 
Alstrup Strandvej 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 og 19 
 
Landbrugsarealerne på disse matrikelnumre: 
5d, 13g, 4f, 15g, 12d, 7h, 13aa, 18k, 12o, 18i, 14n, 17b og 19e 
 
På gennemførte fællesmøder og gennem konkret dialog med samtlige berørte ejere, er der 
skabt et økonomisk grundlag, som alle tiltræder og som i øvrigt skønnes ret overkommeligt 
set i forhold til formodede fremtidige omkostninger ved ikke at etablere diget.



25/09/2019 Steen Thomsen



GULDBORGSUND KOMMUNE INDSAMLER OG BEHANDLER 

OPLYSNINGER OM DIG, SOM ER NØDVENDIG FOR, AT VI 

KAN VÆRE DIG BEHJÆLPELIG MED DIN HENVENDELSE.

SÅDAN BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER

Retsgrundlaget for Guldborgsund Kommunes indsamling og behandling af dine 
-

-
-

Guldborgsund Kommune opbevarer dine oplysninger indtil formålet med at 
indsamle og behandle disse er opnået – eller så længe lovgivningen foreskriver 

-
 

 
www.datatilsynet.dk 

kontakte Guldborgsund Kommunes databeskyttelsesrådgiver:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Langelinie Allé 35

Telefon: 72 27 30 02
Sikker beskedfunktion:  
https://dpo.bechbruun.com/guldborgsund 




























































