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Rasmus Wiuff 
 
Tak for mødet d.21/10 2009, hvor du klarlagde Halsnæs Kommunes holdningen til vores ansøgning 
om ajourføring af lagets bidrag og den blanke afvisning først fra din afdeling og efterfølgende ved 
byrådets tiltrædelse af afvisningen uden kommentarer. 
 
Du bekræftede kommunens og politikernes positive indstilling til bevarelsen af de rekreative 
værdier, men fastslog at man ikke ønsker at fremme strandforhold ud for private grunde på trods af 
betydningen for et større baglands adgang til fremkommelige strande, og selv om det i vort tilfælde 
kun drejer sig om ca. 50.000 kr. om året. 
 
Jeg anførte, at dette var uforståeligt i betragtningen af den success projektet har været i de sidste 10 
år for de 2,7 km strækning og det store opland, der nyder godt af nem adgang via både private og 
offentlige stier. 
 
Du nævnte at Teknik og Miljø ønsker en ’tænkepause’ i loyalitet mod Gribskov Kommunes store 
sandindpumpningsprojekt ( 40 millioner kr er dette sat til), hvorefter I vil revurdere jeres holdning 
til hvilken type løsning, der bør nyde fremme i kommunen. 
Min kommentar hertil var, at tidligere projekter med bidrag fra baglandet stort set aldrig har kunnet 
gennemføres. 
 
Jeg fremførte  desuden, at Gribskovs løsning med sandindpumpning alene og planlagt fjernelse af 
de ’hårde anlæg’( bølgebryderne) ikke er i overensstemmelse med Kystdirektoratets holdning og ej 
heller understøttes af professor Hans Burcharth, der har fulgt Nordkystens udvikling igennem de 
sidste 10 år. 
 
Du afkræftede dog at din afdelingen skulle udvikle sig med kystteknisk specialviden. 
Jeg mindede om at der i 1994 blev gennemført et sandindpumpnings forsøg ved Hald Strand, samt 
at sandet forsvandt i de efterfølgende storme, pånær steder, hvor sandet lå i læ bag bølgebrydere og 
beskyttede bugter. Dennne viden burde være tilstede i kommunen.. 
 
 
 
 



 
 
Lad mig opsummere lagets alvorlige situation idet: 
 

1. Kommunen har vetoret for både teknik og økonomi og har nu anvendt den til, at stoppe 
vores planlagte aktiviteter. 

2. Amtets bidrag, der idag administreres af Kystdirektoratet, forventes at bortfalde fra 2011, 
selvom vores strækning er lagt ind under ’kategori 1= væsentlig betydning for bagland og 
regionen. 

3. Laget vil være uden økonomisk grundlag for kommende større projektvedligeholdelser, 
herunder vedligehold af Liselejemolen, hvilket med de varslede klimaændringer kan få 
alvorlige konsekvenser for Liseleje by. 

 
Du nævnte at vi ikke har klagemuligheder, men at vi kunne vurdere om grundejerforeninger og 
trappelag eventuelt kunne involveres. Du forstod dog at dette villle være en komplikation for en 
samlet prioritering af strækningen. 
 
Tilsidst gav du mig et håb om at sagen kunne genoptages ved fornyet ansøgning, når 
konsekvenserne af kommunevalget var faldet på plads og en repræsentant for Halsnæs Kommune 
var udpeget til vort lag. 
 
Vi ser således ingen anden udvej end at vente på Halsnæs Kommune, men jeg vil sætte pris på at 
kunne genoptage sagen snarest 
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