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Status på proces i forbindelse med kystbeskyttelse på Anholt
Der har igennem flere år eksisteret en udfordring ift. kystbeskyttelsen på Anholt. Senest er udfordringen
blevet understreget af det hårde vejr, som Anholt blev udsat for i efteråret/vinteren 2011/2012. Vejret
gjorde i denne periode store indhug i kysten på Anholt, hvilket blandt andet kom til udtryk ved, at dele af
Nordstrandvej blev eroderet. Der er på den baggrund opnået en tidsbegrænset dispensation til forlægning
af vejen. Desuden er campingpladsens placering udsat ift. lignende vejrforhold i fremtiden.
På baggrund af disse hændelser ønsker Norddjurs Kommune at finde en mere langsigtet og holdbar løsning
for vejen og campingpladsens fremtid på Anholt. Til dette arbejde er der blevet nedsat en tværgående
teknikergruppe og en følgegruppe.
I teknikergruppen sidder repræsentanter fra Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Norddjurs Kommune.
I følgegruppen sidder repræsentant(er) fra Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Anholt Grundejerforening,
Anholt Borgerforening, Jens Christian von der Maase samt politikere og embedsmænd fra Norddjurs Kommune. Til det næste møde i følgegruppen inviteres desuden Anholt Camping og Anholt Havn A/S til at deltage.
Formålet er at belyse mulige langtidsholdbare løsninger gennem undersøgelse af tre scenarier:
1. Scenario 1, hvor vej og campingplads forbliver, hvor de er i dag. I dette scenario belyses, hvilken
kystbeskyttelse der er nødvendig for at langtidssikre vejen og campingpladsen med den nuværende
placering.
2. Scenario 2, hvor vej og campingplads flyttes. I dette scenario belyses konsekvenserne for infrastrukturen på Anholt, hvis naturen får lov at råde, og hvilke udfordringer, der knytter sig til at flytte campingpladsen og adgangsvejen til den.
3. Scenario 3, hvor vejen forbliver, hvor den er i dag, og campingpladsen flyttes. I dette scenario belyses, hvilken kystbeskyttelse der er nødvendig for at langtidssikre vejen, og hvilke udfordringer
der er forbundet med at flytte campingpladsen.
Teknikergruppen var d. 25. oktober 2012 på Anholt for at besigtige kysten og på den baggrund begynde
udarbejdelsen af et oplæg med løsningsforslag til de tre scenarier. Det vil med andre ord sige, at processen i øjeblikket er i beskrivelsesfasen, og at der derfor ikke er valgt en løsning endnu. I Teknikergruppens
arbejde med at beskrive løsningsforslag vil der blive ført en dialog med Anholt Camping og Anholt Havn
A/S.
Teknikergruppens mål er at have et oplæg klart inden årsskiftet, hvorefter oplægget skal drøftes i følgegruppen med henblik på at pege på en langsigtet løsning på kystbeskyttelsesproblematikken på Anholt.
Herefter vil arbejdet bestå i at finde finansiering til løsningen.
Når teknikergruppens oplæg foreligger, vil der blive afholdt et borgermøde på Anholt, hvor de forskellige
løsningsforslag præsenteres.
Teknikergruppen arbejder som nævnt i øjeblikket med at belyse de forskellige løsningsforslag. Borgere kan
i den forbindelse sende bemærkninger eller lignende til teknikergruppen snarest muligt.
Spørgsmål eller input til arbejdet kan rettes til Anders Blæsbjerg Baun, fuldmægtig i direktionssekretariatet i Norddjurs Kommune. Mail: abb@norddjurs.dk, tlf.: 40 12 48 54.

