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Danmarks Naturfredningsforening, Slagelse Lokalafdeling er af den opfattelse, at det fremlagte 

forslag ikke bør gennemføres. 

En væsentlig del af diget vil i følge dette forslag blive placeret ude på strandarealet foran 

sommerhusgrundene. 

DN mener, at det er helt unødvendigt og urimeligt at placere diget ude på stranden, ude i naturen, - 

diget bør selvfølgelig placeres inde på de private grunde, som diget skal beskytte. 

Der bør selvfølgelig ikke inddrages beskyttet natur, når det er muligt at placere diget på grundene. 

 

Ganske vist er mange af grundene små og diget vil beslaglægge en del af grunden, men det må altid 

være sådan, at diger skal placeres inde på de grunde, hvis værdier ejerne ønsker sikret. 

Den beskyttelse, der opnås ved anlæggelse af diget, må også anses for at være mere værdifuld end 

den begrænsning i råderet over grunden som følger af anlægget. 

 

 

DN har tidligere accepteret placering af dige/ beskyttelse på sydsiden af sommerhusområdet, i det 

fredede område ved Tude Å, fordi der ikke var anden mulighed. Men her mod Storebælt er det ikke 

nødvendigt at inddrage natur. 

 

DN har ingen indvendinger til projektet,  hvis diget placeres inde på sommerhusgrundene. 

 

DN er forundret over følgende bemærkning i tilladelsen: "Der er ikke indkommet bemærkninger fra 

de klageberettigede organisationer." 

DN er ikke kommet med bemærkninger før, fordi som der også står i tilladelsen: 
Siden digesagen blev fremmet første gang den 2. juni 2015 har digegruppen udarbejdet et skitseprojekt. 
Digegruppen og Slagelse Kommune præsenterede skitseprojektet pa ̊ et grundejermøde den 5. oktober 

2015. Efter grundejermødet var det muligt, at tilkendegive sin interesse for eller imod projektet. 
Sagen fremmes pa ̊ baggrund af interessetilkendegivelsen, hvor et overvejende flertal af grundejerne 
ønskede, at ga ̊ videre med sagen. 
Kort sagt bedes der om tilkendegivelser/ bemærkninger fra grundejerne. 
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