
I Kerteminde og omegn har der siden 2016 været et ønske om
kystsikring, da oversvømmelser har betydet meget for livet, 
 serværdighederne og de kulturelle værdier omkring fjorden.

Når der før i tiden har været stormflod, har det bragt problemer
for befolkningen i det omkringliggende område, Kerteminde

fjord. Problemet opstår, når vandstandsstigningen har været så
markante, at de har ligget på 2.2 m. Dermed har alle de lyseblå

markeringer haft risiko for oversvømmelse.

 

Der er tale om cirka 1600 private og offentlige ejendomme, der
ligger i risikozonen, og dermed har brug for kystsikring. Det er

vigtigt, at sikre disse ejendomme, da  oversvømmelser
ødelægger bygningerne, værdier og infrastruktur, som

hæmmer vækst og velfærd i det omkringliggende område.

Kystsikring 
 Kerteminde fjord 

Kommunens plan har potentiale, dog efter hvad vi har kunne finde frem til,
har kommunen indtil videre ikke fået lavet deres sluser, hvilket vil hjælpe
yderligere på de problematikker, stormfloderne vil medbringe. Vi ved ikke
om det er grundet økonomiske udfordringer eller uenigheder, men for at
lave en "midlertidig løsning", kunne man oprette diger inde i fjorden i stedet
for. 

Dette ville lade vandet hæve sig markant mere, før det ville påvirke
ejendommene omkring kysten. Dette kan gøres som også planlagt på
stranden ud mod havet, hvilket også vil give en sammenhæng i forhold til de
resterende kyster, og hermed binde områdernes udtryk  sammen.
Ydermere er det rent financielt en billigere løsning at oprette diger frem for
sluser.  

Vores forslag 

Kommunens egen plan
Sluse med 3 nedsænkede klapper ved
havneindløbet.
Hævet dige langs Sydstranden. 
Dige/højvandsmur omkring Jollehavn og omkring
ferieboligerne Pax. 
Højtvandsmure og plantekummer med adgangsveje
og låger på havnearealerne. 
Forstærkning af nordligt dige mellem Nordstrand og
havnearealerne.
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Udgifterne omkring dette kan være
diskuterbart - hvem skal betale og hvor
meget? 
Tilladelser til sluser er påkrævet, derfor kan
det tage længere tid. 
Målet for Kerteminde er pt. at kystsikre til en
kote 2,2 m, men hvis vandstanden stiger som
forudset grundet klimaforandringer, vil dette
kun være til hjælp i en begrænset årrække. 
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Ulemper: 

Mindsket omkostninger for
ejendomsejere efter stormfloder.
Fælles kystsikring gør, at individer
ikke selv forsøger at kystsikre sig,
og “skubber” problemet længere
ned af kysten.
Bibeholdese af kulturelle værdier.
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