Til
Miljøminister
Lea Wermelin
cc. Udvalget for Landdistrikter og Øer

Omø, den 11. december 2020
Kære Lea Wermelin.
Sammenslutningen af Danske Småøer1 vil hermed gerne udtrykke stor tilfredshed med, at der med den netop
indgåede finanslovsaftale afsættes flere midler til kystbeskyttelse.
Den stigende vandstand i havet kombineret med mere uroligt vejr øger sandsynligheden for at lavtliggende
kystområder oversvømmes.
De danske småøer er særligt udsatte for stigende vandstand, og beboere på flere småøerne har enten i fællesskab
eller i samarbejde med kommunen allerede etableret eller er i gang med at etablere kystbeskyttelse.
Det er omkostningstungt at etablere kystbeskyttelse på de små øer, da der blot er ganske få grundejere til at betale
for kystsikring af store kyststrækninger - forholdsmæssigt store set i relation til øernes areal.
Derfor er vi på de små øer rigtig glade for, at tildelingskriterierne for kystsikringspuljen bliver udvidet, så flere
kystbeskyttelsesprojekter kan søge puljen, da de små øer og deres fastlandskommuner ikke har mulighed for løfte den
økonomiske byrde ved etablering af kystsikring.
Vi håber, at også kystsikringsprojekter på de små øer kommer i betragtning ved uddeling af midler fra den nye
kystsikringspulje.
Forslag til en model for vedligehold og forstærkning af diger.
Lykkes det at etablere kystbeskyttelse, er det næste store problem vedligehold efter stormflod. Tidligere har der
været en ordning, hvor kommune, amt og stat betalte for vedligehold, såfremt det lokale digelag havde klaret deres
forpligtelser i forbindelse med det årlige vedligehold. Denne ordning blev afskaffet, da man indførte stormpuljen, som
man betaler til via brandforsikringen, men som IKKE dækker diger. Det er i dag derfor ikke muligt at forsikre sig mod
ødelagte diger.
Sammenslutningen af Danske Småøer foreslår derfor, at der udarbejdes en model for vedligehold og forstærkning af
diger:
1. Der gennemføres et årligt syn af diget mellem det ansvarlige digelag og kommunen. I den årlige rapport beskrives
digets generelle tilstand, samt hvilket vedligehold, der skal udføres. Vedligeholdet udføres og betales af det ansvarlige
digelag.
2. Ved stormflod afholdes syn. Der konstateres hvilke skader, der skal udbedres, og arbejdet igangsættes. Regningen
deles mellem stat, kommune og det ansvarlige digelag med ½ til stat og ¼ til hhv. kommune og digelag.
Kommunens og statens bidrag kan også komme fra en pulje a la den forsikringsordning, vi i dag kender som
stormpuljen, og som alle betaler til over brandforsikringen.
For at sikre de små øer mod den stigende vandstand er der to ting, der må i spil: Tilskud til etablering af kystsikring
på de små øer, samt etablering af en ordning for vedligeholdelse af diger efter stormflod.
Vi håber, at du vil tage dette med i det videre arbejde med at etablere kystsikring i hele Danmark.
Med venlig hilsen
Dorthe Winther
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Sammenslutningen af Danske Småøers medlemsøer er: Aarø, Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Baagø, Barsø, Birkholm, Bjørnø,
Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø og Venø.
De er alle øer uden fast forbindelse og øer, der ikke er deres egen kommune, men hører til en støtte fast-landskommune.
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