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Møde i følgegruppen vedr. kystbeskyttelse på Anholt
Den 13. november 2012, kl. 10-12 (efterfølgende frokost)
Norddjurs Kommune, mødelokale 250, direktionssekretariatet, Torvet
3, 8500 Grenaa.
Rolf Eske Bach Hoelgaard, Kontorchef, Det åbne land, Naturstyrelsen
Jesper Holt Jensen, Direktør, Kystdirektoratet
Jens Christian von der Maase, Anholt
Liselotte Sørensen, Anholt Borgerforening
Ulla Beck, Anholt Grundejerforening
Jens Meilvang, Formand miljø og teknikudvalget, Norddjurs Kommune
(Formand for følgegruppen)
Tom Bytoft Hansen, Næstformand miljø og teknikudvalget, Norddjurs
Kommune
Lars Møller, Formand kultur og udviklingsudvalget, Norddjurs
Kommune
Eigil A. Henriksen, Næstformand kultur og udviklingsudvalget,
Norddjurs Kommune
Jesper Kaas Schmidt, Kommunaldirektør, Norddjurs Kommune
Lotta Dybdahl Sandsgaard, Teknik- og miljøchef, Norddjurs Kommune
Anders Blæsbjerg Baun, Fuldmægtig, Norddjurs Kommune

1. Velkomst og præsentation af gruppemedlemmer
Der var afbud fra Rolf Eske Bach Hoelgaard, Naurstyrelsen.
2. Præsentation af kommissorium
Det rundsendte kommissorium blev gennemgået.
Den nedsatte teknikergruppe har til formål at udarbejde et oplæg med realistiske
løsningsforslag til en langsigtet løsning på kystbeskyttelsen på Anholt.
Teknikergruppen skal belyse de to overordnede scenarier:
Scenario 1, hvor vej og campingplads forbliver på nuværende lokalitet. I dette scenario
belyses, hvilken kystbeskyttelse der er nødvendig for at langtidssikre vejen og
campingpladsen med den nuværende placering.
Scenario 2, hvor vej og campingplads flyttes til en anden lokalitet. I dette scenario
belyses, hvilke konsekvenser det vil have for ændring af infrastrukturen på Anholt, hvis
naturen får lov at råde, herunder hvilke udfordringer der skal adresseres ved alternativ
placering af campingpladsen og adgangsvej hertil.
Dertil kommer et tredje scenario, som er en kombination af de to ovenstående scenarier;
at vejen forbliver på den nuværende lokalitet, mens campingpladsen flyttes til en anden
lokalitet.
I belysningen af de forskellige scenarier vil forskellige metoder til kystbeskyttelse blive
belyst i en række skitseforslag.
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3. Status på teknikergruppens arbejde
Teknikergruppen har d. 25. oktober 2012 været på Anholt for at besigtige de relevante
steder på øen.
I 2012 har der været gennemført sandfodring på den nordlige kyst, hvor der er sandfodret
med 8.465 m3 groft i materiale i 2013 og ca. 3.000 m3 fint materiale i forbindelse med
sandpumpning fra indsejlingen til Anholt Havn.
Anholt Havn skal i slutningen af november have gennemført yderligere sandpumpning fra
indsejlingen, og dette sand vil ligeledes blive ført om til nordkysten.
Liselotte Sørensen gav udtryk for, at det grove materiale stadig ligger ved kysten, mens
det finere materiale menes at have flyttet sig.
Teknikergruppen er i gang med arbejdet med at belyse scenarierne og forventer at have
et materiale klar i løbet af december.
Der har været henvendelse fra Energinet vedr. nogle sten, som de er blevet
opmærksomme på i forbindelse med nedlægning af kabel til Anholt. Stenene kan evt.
anvendes i forbindelse med kystbeskyttelsen. Det er aftalt med Energinet, at vi vender
tilbage, hvis disse sten evt. skal indgå i den valgte kystbeskyttelsesmetode for Anholt, og
Energinet melder tilbage, når de ved mere om stenene samt udgifter forbundet hermed.
4. Tids- og procesplan
Den videre proces er, at teknikergruppen udarbejder et oplæg med forskellige
løsningsforslag for at finde frem til ”den gode løsning”. Dette oplæg skal bl.a. danne
grundlag for en kvalificeret dialog i forbindelse med den videre forhandling vedr.
finansiering, kontakt med Fredningsudvalget i forbindelse med forlægning af vejen.
Oplægget fremlægges i følgegruppen, hvorefter følgegruppen skal drøfte, hvilken løsning,
der arbejdes videre med. Med følgegruppens sammensætning vil det være et vigtigt
signal at sende i de videre forhandlinger, at gruppen er enig om den valgte løsning.
Det blev aftalt på mødet, at der i forbindelse med teknikergruppens oplæg holdes et
borgermøde på Anholt, hvor repræsentanter fra Kystdirektoratet og Norddjurs Kommune
deltager. Dette skal prioriteres for at sikre en åben og god kommunikation med borgerne
på Anholt.
Derudover udarbejdes der på nuværende tidspunkt en beskrivelse af forløbet og status på
processen til brug for borgerforeningen og grundejerforeningen på Anholt.
5. Evt.
Næste møde holdes tirsdag d. 29. januar 2013 kl. 12.00-14.30, hvor der vil være frokost
12-12.30.
30/11: Det har desværre været nødvendigt at flytte mødet i følgegruppen.

Mødet afholdes i stedet torsdag den 7. februar kl. 12.30 til 15.00, hvor der vil være frokost
fra kl. 12.30. Mødet holdes på Grenaa Rådhus, Torvet 3, 8500 Grenaa,
Direktionssekretariatet, mødelokale 250.

