Efterfølgende fik JSG organiseret, at en landmåler nedsatte ”røde kotepæle” langs med stien,
der viste, hvilket tillæg der skulle til for at opnå en højde på 2 meter. De største tillæg ville
blive op til ca.80 cm, hvilket ikke ville dække udsigten til laguneområdet.
Efterfølgende er landværtsløsningen blevet endnu mere forenklet, da der nu kun er tale om en
hævning af stien – og ikke en bygget stikasse med en meget store bredde.
Arbejdet i kystsikringsudvalget sluttede med udgangen af 2017, hvor der var en bred enighed i
udvalget om et sikkerhedsniveau på 2 meter i strandområdet, og 2,80 meter ved Strandvejen
og mod den sydlige grænse til Køge. De øvrige foreninger tilsluttede sig desuden alle til
oprettelse af et digelaug, ligesom de også tilsluttede sig forslaget til et udelt område 3 fra
Ventegodtsvej helt ned til grænsen mod Køge Kommune.
Vedrørende digelaug og område 3 tog JSG særstandpunkter. Se udtalelse neden for.

Udtalelse til Solrød Kommune fra 19.1.2018
Vedrørende opdeling af område 3 i 3N og 3S
JSG anerkender, at grundejerforeningernes grænser ikke har betydning for lovgivningen. Der
er en tydelig sammenhæng i område 3 i såvel naturområdet som i stiføringen, og at det vil
være naturligt at se det som et sammenhængende område.
Imidlertid er det sydlige område, hvor matriklerne hører under SJSG i meget stor risiko for
store oversvømmelser ved stormflod. Specielt kystsikringen ved grænsen til Køge Kommune
kræver store omkostninger både med hensyn til etablering og drift. Det vil betyde for område
3, at den store udgift til kystsikring af det sydlige område også fordeles ud på grundejere fra
JSG området.
Det fremgår af den gældende lovgivning, at ejere af fast ejendom, der opnår beskyttelse eller
anden fordel ved foranstaltningen, skal bidrage til udgifterne. Det er derfor et krav fra JSG, at
der er en fordelingsnøgle til kystsikringsudgifter, der er i overensstemmelse med den
gældende lovgivning, og som derfor også følger det omkostningsniveau til
oversvømmelsessikring, der er begrænset til JSG området. Derfor fastholder JSG forslaget om
en opdeling af område 3 i 3N og 3S.
Vedrørende digelag
I JSG delen af område 3 vil den anbefalede kystsikring, såfremt der kystsikres, være en
hævning af stien. Derfor har vi hidtil ment - uden dige/klit - intet lag!JSG kan dog ikke støtte
oprettelsen af et klitlag med tilhørende bestemmelser og heraf følgende bureaukrati. I stedet
kan JSG støtte, at der oprettes et ”kystlag”, hvor formålet kunne være at følge udviklingen i
strandområdet og sikre en opmærksomhed på at holde en naturlig sammenhæng i kystmiljøet
samt en bevarelse af miljø og herlighed. ”Kystlaget” kunne anvende organisationsmodellen fra
det kommunale strandrenselaug. JSG vil gerne være repræsenteret og gøre sin indflydelse
gældende i et sådan kommunalt styret lag.
Kystsikring i JSG området
Såfremt der kystsikres i henhold til kystsikringslovens bestemmelser, har JSG tilsluttet sig til
anbefalingen om en kystsikring med en kote højde på 2 meter i lighed med de andre med de
andre grundejerforeningers beslutning.
På vegne af Jersie Strands Grundejerforening
med venlig hilsen Liselotte Frederiksen
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