
Information fra Digeudvalget. 
 

Arbejdet med forstærkning af vores dige vil påvirke os alle og vil unægtelig virke 

forstyrrende og generende i forskellig grad.  

Vi har kun lige fået en lille forsmag på hvor dejligt der er herude når sommervejret 

viser sig fra den bedre side og må nu se i øjnene, at stilheden snart brydes af 

støjende maskiner og at skønheden erstattes af store jordbunker.  

Det er det nødvendige onde, vi skal igennem for at fremtidssikringen af vores dige 

kan afsluttes i år. 

Entreprenøren starter arbejdet op den 8. august, - altså uge 32. 

Stranden og arealet foran diget skal være fri for alle forhindringer der kan forsinke 

entreprenørens arbejde. 

Bådtrailere, både, bænke og stole m.v. skal således fjernes i løbet af uge 31.  

Vi håber, at alle vil hjælpe til med at tingene bliver ordnet, så vi undgår at der 

påføres ekstra omkostninger. Der er en kort aktionstid, men vi har forhåbentlig alle 

haft en god ferietid. 

Det er store mængder ler og muld der tales om. Der vil blive leveret cirka 900 læs 

jord, som aflæsset i depoter på stranden. 

Det er planlagt at bevare nuværende diges bagkant; men det vil ikke kunne undgås 

at bagkanten også bearbejdes med entreprenørmaskiner. Der er i rådgivers projekt 

samt i udbudsmaterialet planlagt et dræn på bagsiden af diget. Drænet skal sikre 

mod at vand stemmes op bag diget. Risikoen for at det kan ske, skyldes blandt andet 

at det nye dige er gravet længere ned, (- diget begynder ved en lavere kote). Vi 

overtager en risiko ved at fravælge drænet. 

Der er parceller hvor strandbeskyttelsesområdet er inddraget til have- og 

terrasseanlæg. Det vil give problemer for arbejdet med dræn bag digekanten. 

Konsekvensen heraf må vi tage en dialog om, med de der er berørt heraf. 

I det hele taget håber vi på, at projektet kan gennemføres i en rimeligt fredsommelig 

atmosfære, hvor vi godt kan tage en dialog, - have vidt forskellige meninger uden af 

den grund at blive uvenner. Vi i Digeudvalget vil arbejde på, at vi kommer igennem 

dette projekt uden alt for mange skår i glæden ved at have sommerhus ved 

Dalbybugten.    

Digeudvalget, den 27. juli 2016 

 


