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Fra: Elsegårde Strand Klimalaug
30.01.2022
TIL: Miljø og Klima
Syddjurs Kommune
Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
ATT: Rasmus Møller, kommunaldirektør, Poul Møller, udviklingsdirektør,
Britt Raabjerg H. Mogensen, chef Teknik og Miljø, Morten Hundahl,
afdelingsleder Klima og Miljø, Kim Lykke Jensen, formand for Teknik-,
natur og miljøudvalget samt øvrige medlemmer heraf Jørgen I.B.
Mikkelsen, Anita Søholm, Bjørn Jensen, Niels Peter Mortensen

Indsigelse vedr. privatisering af Tuekærgrøften

Kære Miljø og Klima
Det er med stor beklagelse, at Elsegårde Strand Klimalaug bliver
oplyst pr. mail om, at Syddjurs Kommune vil realisere en
privatisering af Tuekær grøften. Og ydermere ved samme
lejlighed at bede os om at overveje om vi vil påtage os at
organisere den efterfølgende afvanding med nye bredejere.
Vi vil gerne indtrængende gøre opmærksomme på en række
forhold, som vi mener berettiger til, at man bør genoverveje
beslutningen om privatisering. De kommer her.
• Tuekærgrøften passerer sit sidste forløb i den
sydlige ende af sommerhusområdet
Elsegårde Strand. Udløbet på stranden er
konstrueret således (uhensigtsmæssigt) at
det meget let og hyppigt sander til.
• Tuekærgrøften afvander et stort opland
begyndende fra Øer sommerhusområde og
gennem landbrugsarealer for så at lave et 90
graders knæk det sidste stykke inden havet
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ned langs med Kanalvej og Tuekærvej. Den
har derfor store vandstandssvingninger.
• De få involverede bredejere af nederste
forløb vil få helt urimeligt store udgifter for at
sikre et meget stort områdes afvanding. Og i
særlig udtalt grad for den ene bredejer af
strandgrunden, hvor Tuekærgrøften
udmunder og som er pensionist.
• Der er fortsat en del rørunderføring, der er
saneringsmoden, hvilket vi erfarede ved
selvsyn, da kommunen forsøgte at
gennemspule det tilstoppede rør, men som i
stedet kollapsede flere steder ved denne
lejlighed. Kommunen udskiftede med et nyt
rør dog blev hele rørgennemføringen ikke
udskiftet og har derfor kun gennemgået en
delvis restaurering. Det er ikke rimeligt at
overdrage originale og porøse rør fra 40’erne
til bredejerne. Det sidste saneringsmodne
stykke rør bør derfor også udskiftes med nyt.
• Syddjurs kommune har fremmet etableringen
af Klimalauget mhp. at fremme
sommerhusområdets arbejde med bedre
afvandingsudfordringerne for hele
sommerhusområdet. Sommerhusejerne
oplever i stigende grad oversvømmelse af
deres grunde og frygter en fremtid med
stigende havvand og mere ekstremt vejr.
Elsegårde Strand Klimalaug, har nu 90
medlemmer (matrikler) ud af 200 mulige og
drives på frivillig basis.
Privatisering af Tuekærgrøften med heraf
følgende udgifter til få privatpersoner og
forventeligt forringet afvanding vil være et
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stort slag mod det frivillige arbejde Syddjurs
Kommune selv har ønsket iværksat og gerne
vil bruge som foregangseksempel.
• Sommerhusområdet generer betydelig
grundværdiafhængige skatteindtægter til
Syddjurs kommune. Klimasikring af området
må bestemt også af åbenlyse økonomiske
grunde være i kommunens interesse. På sigt
når retvisende vurderingssystemer træder i
kraft, mener Elsegårde Strand Klimalaug, at
den skadelige økonomiske effekt af
privatiseringen langt vil overstige den så
afgjorte – for kommunen beskedne
besparelse.
• Hvis Syddjurs Kommune gennemtvinger en
privatisering vil der være stor risiko for, at
Klimalauget mister sin opbakning og dermed
manøvrerum. Dette gælder også ift. at være
samarbejdspartner for kommunen, hvilket
ikke kan være ønskeligt for nogen. Vi finder
det dybt kritisabelt at gennemføre en
handling der svækker indsatsen mod
klimaudfordringerne i en tid hvor der snarere
er behov for en øget fælles indsats.
Samlet set mener vi at privatisering, ud over at besværliggøre
vores frivillige indsats, vil medføre pludselige og helt urimelige
udgifter for et lille antal bredejere. Skadeeffekterne direkte
såvel som indirekte på grundværdier vil også ramme
kommunen.
Hvis kommunen alligevel vælger at effektuerer en
privatisering, bør den som minimum sikre følgende:
1. At udløbet ændres og vejunderføringen bringes i god stand.
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2. At der etableres en ny rørføring til udløb på stranden.
3. At der etableres et nyt anlæg for udløb på stranden som
passer til de faktiske forhold og som ikke kræver ugentlig
opgravning.
4. Påtager sig overdragelsen herunder etablering af
organisation som sikrer vedligehold, overvågning, tilsyn og
betaling heraf, af hele grøften og udløbet på stranden.
Som synliggørelse af den opgave man påfører sommerhusejer,
er vedhæftet foto taget 30.1 2022 – få dage efter grundig
udgravning af udløbet.
For yderligere uddybning eller afklarende spørgsmål er I
velkomne til at kontakte formanden for Klimalaugets bestyrelse
eller kigge nærmere på vores resultater via hjemmesiden.
Ser frem til at høre fra jer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen v.
Elsegårde Strand Klimalaug
Mobil: 2928 1570
k.kallehauge@ostbirk.net

