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Nyt om den rørlagte del af Tuekærgrøften
Efter dialog mellem Klimalauget og Ebeltoft Kommune har
kommunen iværksat en spuling af det nordlige og tilstoppede rør.
Forinden har Finn Olsen, bestyrelsesmedlem i Klimalauget, lavet
forarbejde med sondering og forsøg på udmåling af stedet, hvor
røret er stoppet. Stor tak til Finn for hans frivillige arbejdsindsats
for sommerhusejerne.
Kommunens spuling har medført opdagelsen af et jordfaldshul på
ejendommen Kanalvej 3. Efter anmeldelse fra ejendommens ejer
har kommunen meddelt Klimalauget, at kommunen vil iværksætte en reparation af skaden. Skaden antages at
være en forskubning eller en sammenstyrtning af rør. Renoveringen forventes at starte i uge 9.
Klimalauget anser dette for et stort positivt skridt i den rigtige retning, idet afvandingen herved optimeres ved
at der langt om længe igen bliver to funktionsdygtige rør. Samtidig har Klimalauget set det som kommunens
opgave at få denne del af afvandingen til at fungere igen.
Ved meget høj vandstand i havet vil der med to rør til gengæld være risiko for øget indløb af havvand, men
dette potentielle problem er allerede imødegået, idet der er opsat en velfungerende kontraklap ved det
samlede udløb på stranden.
En problemfri afvanding vil fortsat meget afhænge af, at bredejere ikke kaster haveaffald i Tuekærbækken,
holder risten ved starten af den rørlagte del fri, og, at udløbet på stranden holdes fri af sand og sten.
Kommunen foretager med den nuværende ordning regelmæssige frigravninger af udløbet samt årlig
grødeskæring.
Privatisering af Tuekærgrøften er på vej
Kommunen har for flere år siden varslet, at Tuekærgrøften vil blive privatiseret, og helt aktuelt er det netop
varslet, at privatisering vil blive fremskyndet, hvis renoveringen af rørledningen kommer til at fungere med to
rør. En privatisering af Tuekærgrøften vil få nye konsekvenser for sommerhusejer med grund langs med
Tuekærgrøften. Vandløbsloven vil gælde, og dermed vil bredejerne langs grøften og ved udløbet, som ligger
på en privat grund, få overdraget ansvaret og udgifterne for al vedligeholdelse, herunder frigravning af udløbet
ved stranden fremover. Se eventuel denne 5 minutters film.
https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/19-02-2020/1930/husejer-frygter-regnvandsso?v=0_asotldn8
Klimalaugets arbejde
Klimalauget er stiftet netop for at hjælpe med at facilitere afvanding og klimaopgaver i hele
sommerhusområdet og har her i år 1 haft fokus på forbedringer, vedligeholdelse og afvanding gennem
Tuekærgrøften.
Selv om visse matrikler er mere sårbare end andre, ER det i alles interesse, at alle sommerhusejere i en eller
anden form står sammen om forbedringer af afvanding og at holde vand ude fra området. Det handler ikke kun
om at undgå oversvømmede grunde og huse, men det handler i høj grad også om, at alle bør ta’ et ansvar for
at området udadtil gerne må blive kendt for at være attraktivt OGSÅ målt på, at der er styr på afvanding og
afskærmning af vand. Et veldrevet sommerhusområde til gavn for salgbarhed og prissætninger.
Godt 1/3 af sommerhusene ved Elsegårde Strand har meldt sig ind i Klimalauget, og vi vil hermed endnu en
gang opfordre de resterende 2/3 til at gå med, så vi kan sikre området bedst muligt ved fælles hjælp og til alles
gavn. Følg med om dit Klimalaugs arbejde på www.klimalaug.dk
Med venlig hilsen (og ønske om meget mere tørvejr)
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