Elsegårde Strand Klimalaugs bestyrelsens
årsberetning 2022
1. Status på genoprensning af sidegrøfter
Kommunen har langt om længe opgravet egne grøfter,
og det ser ud til at have den ønskede afvandingseffekt.
Der mangler fortsat at blive genoprenset en grøft og vi
afventer proces herom.
2. Status på fjerning af sand på stranden
Den har de fleste gange været tilstrækkelig vinteren
igennem både ved udløb i nord og syd. Der har været
mindre nedbør denne vinter.
3. Status og udviklingsmøde med Miljø og Klima om lokal afvandingsplan for sommerhusområdet.
Bestyrelsen var til møde med Morten Hundahl og Steen Ravn Christensen fra Miljø og Klima i
Syddjurs Kommune september 2021 vedrørende en strategi for afvandingsproblemerne i vores
sommerhusområde.
Her oplyste kommunen, at de hverken har pligt eller planer om at udarbejde en helheds
afvandingsløsning for Elsegårde Strand Sommerhusområde. Det er op til sommerhusejerne selv.
Kommunen ser udelukkende sig selv som myndighed i og omkring vandmiljøloven. Så der er ingen
udarbejdet nogen lokalplan for området.
Så hvis der skal ske noget, må initiativet komme fra sommerhusejerne. Miljøforvaltningen er dog
enig i, at den mest naturlige løsning for at forbedre afvanding er, at føre vandet videre til Vestensø
ganske enkelt, fordi den ligger lavest og vandet naturligt søger den vej, hvilket der i dag findes et
digitalt værktøj, der påviser.
Bestyrelsen arbejder videre på muligheden for etablering af en omfangsgrøft ved husene langs med
Vestensø jvf. beslutning på generalforsamlingen.
Hvis omfangsgrøften kan lade sig realisere vil det blive forsøgt at afklare, om den enkelte
sommerhusejer i 2., 3. 4. række i givet fald kan få mulighed for dræning til grøften, hvis der stadig
for nogen vil være behov for yderlig dræning.
Udgifterne til etablering af omfangsgrøften må forventes at blive pålagt lodsejerne i en
partsfordeling. Her har Klimalaugets bestyrelse på seneste generalforsamling fået mandat til at må
støtte med et engangsbeløb hertil ud fra et solidaritetsprincip, fordi det er sommerhusejere der vil
opnå nytteværdi.
4. Møde med Vestensø Pumpelaugs bestyrelse om omfangsgrøft (vinkelretgrøft)
Denne nye grøft afhænger bl.a. af Vestensø Pumpelaug og derfor skal de involveres før konkrete
jordejere, da det kun er deres bestyrelse, der kan tage stilling til og give lov til om de vil modtage
mere vand og under hvilke vedligeholdelses- og finansieringsvilkår. Derfor har vi afholdt møde med
Vestensø Pumpelags bestyrelse om ideen og ønsket.
Klimalaugets deltagere oplevede under mødet en stor gensidig respekt og nysgerrighed på
hinandens roller og ansvarsområder og mener, at vi kan hente god og relevant viden hos hinanden.
Det er derfor vigtigt at fortsætte den gode dialog og sparring med Vestensø Pumpelags bestyrelse

fremover, så vi kan udvikle afvandingsforholdene for flere i et bredt, men økonomisk fair
samarbejde.
På mødet oplyste Vestensø Pumpelag, at de ikke under nuværende vilkår er interesseret i at
modtage vand fra Tuekærgrøften. Tuekærgrøften afvander et areal på 480 ha.
5. Ingen vinkelretgrøft etableret (tidligere benævnt omfangsgrøft)
Rom blev ikke bygget på 1 dag. Det er et præcist billede på at vi oplever det ta’r tid at få noget
realiseret, når vi ingen bestemmelsesret har. Bestyrelsen bruger en del tid på dels at skabe
tilstrækkelig interesse for at de forskellige aktører, der HAR pligter og ansvar vil mødes med
hinanden og os samtidig og dels bruger vi meget tid på at indhente fakta og finde ud af hvad der er
op og ned på de fakta og informationer vi får i hus.
Vi er så langt nu har vi har udarbejdet et skitseforslag til den vinkelretgrøft som vi gerne vil i dialog
om. I første omgang med Vestensø Pumpelaugs bestyrelse og Teknik og Miljø samtidigt. Og vi har
nu indhentet opbakning fra begge parter til et fælles møde om mere afvandingseffekt for flere.
Mere om dette i den mundtlige beretning på generalforsamlingen den 4. juni.
6. System til nødoverløb system ved Tuekærgrøften
Sidste år blev der på generalforsamlingen afsat penge til at teste en nødoverløbsystem ved
Tuekærgrøften, hvis funktion skal være at sikre huse mod oversvømmelser i tilfælde af stormflod.
Pengene er endnu ikke brugt, hvilket bl.a. skal ses i lyset af den ubekendte der siden er kommet fra
Syddjurs Kommune om at vil privatisere Tuekærgrøften. Mere om dette på generalforsamlingen
den 4. juni.
7. Mail om indstilling til privatisering af Tuekærgrøften
Klimalaugets bestyrelse har responderet til afdelingsleder Morten Hundahl for Miljø og Klima, at vi
stærkt opfordrer Syddjurs Kommune til at genoverveje deres beslutning om privatisering af
Tuekærgrøften.
Ligeledes at vi bestemt ikke ser det som vores opgave at skulle organisere en privatisering for
Syddjurs Kommune. Efterfølgende forfattede vi en indsigelse som gør opmærksomme på en række
forhold, som vi mener berettiger til, at Tuekærgrøften ikke bør privatiseres. Mere om dette i den
mundtlige beretning på generalforsamlingen den 4. juni i Fregatten Jyllands auditorie.
8. Yderligere har vi været aktiv i forbindelse med indsigelse mod klapning i Hjelm Dyb, sparret med
flere af de mulige kommende bredejere af Tuekærgrøften om et politisk høringssvar samt bidraget
til en mediedækning herom. De to indsigelser kan læses på hjemmesiden www.klimalaug.dk Mere
om ovenstående den 4. juni på generalforsamlingen.

Vi kunne godt rigtig godt tænke os et nyt bestyrelsesmedlem som administrativt kan synliggøre gøre
processerne. Du vil blive understøttet rigtig godt – vil du vide mere, så kontakt formand Karina Kallehauge.
Vi glæder os til at se jer på generalforsamlingen den 4. juni.

