INFO FRA FORÅRSMØDET MED LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN
DEN 12.05.10 KL. 18.00 PÅ SANKT HELENE KURSUSCENTER
GGF VAR REPRÆSENTERET V/JØRN OLSEN, BENT NIELSEN OG LIS JENSEN
Efter indtagelse af en 2 retters menu, startede mødet kl. 20.00 hvor GENOPRETNING AF
STRANDEN - SANDFODRINGSPROJEKTETvar temaet.
Mødet startede med, at strandrenser gennem 21 år Ulrik Mondorf fik en tilkendegivelse for sit store
og frivillige arbejde.
Jacob Wandall fra GF Rågeleje-Udsholt Strand og Christian Helledie fra COWI holdt hver især et
spændende indlæg om projekt ”Sandfodring af Stranden på Nordkysten.”
Jacob Wandall har på eget initiativ startet projektet ud fra de seneste års konstante nedbrydning af
strande og skrænter langs kysten, hvilket svarer til, at havet hvert år fjerner 30.000-50.000 m3
sand og ral fra Nordsjællands kyst.
JW kontaktede direktør Ole Juul Jensen fra COWI med henblik på at sandfodre Rågeleje, men
projektet blev mere omfattende og handler nu om Sandstrand langs Gribskov kommunes kyst.
COWI er specialister i kystgenopretningsprojekter og Chr. Helledi kunne berette om et projekt med
gode resultater på Nordfyn, en kyststrækning på 13 km.
Kommunalbestyrelsen har besluttet på møde den 12.04.10 at fremme projektet og forslag til
finansiering ved at invitere alle de grundejere der kan komme til at betale bidrag til et nærmere
møde i juni 2010. Oplysninger om mødet kan findes på www.gribskov.dk.
Efter indlæggene, var det en livlig debat bl.a. kan der etableres og hvordan etableres Sandfodring,
har COWI beregnet om sandet vil bive liggende.
Kunne man forstille sig, at finansieringen vil blive opkrævet over ejendomsskatterne, da strandene
er til glæde for os alle og ikke kun grundejere med en afstand af 1 km fra kysten.
Hvad med adgang til stranden, vil der blive anlagt store P-pladser for at få adgang.
Hvordan og hvor ofte med hensyn til vedligeholdelse af Sandfodring.
COWI´s skitseprojekt kan læses på kommunens hjemmeside.
Se indlæggene af Jakob Wandall og Chr. Helledie, på Landliggersammenslutningens hjemmeside
www.landligger.dk

Den 16.05.2010
Lis Jensen
Sekr.

