eriksborg Amts Avis
Jonas drømmer
om OL om fire år

Stadig plads til
forbedringer

Hvisdet går, som den 17-årige
cykelrytter Jonas Poulsen fra
Smørum drommerom, så er han
Olympiske Lege om fire år, Oghan
har noget al have drømmen i.
Tidligere på måneden var han med
juniorlandsholdet til Europamesterskaberne i PortugaL Her vandt de
guld i 4000 meter holdforfolgelsesløb. og sammen med sin klubkammefat Mathias Krigbaum fra Roskilde
vandt Jonas også EM-salv i parløb.

På 10 år er der sket næsten en
fordobling af deltagertallet i
forberedende voksenundervisning (FVU). Men de 19.000 i
skoleåret 2010-11 er stadig langt
fra det politiske måltal på 40.000
om aret. Der er brug for at løfte
a mbitionerne - ikke alene her
men også på andre områder i
samfundet, skriver 3F's forbundsformand Poul Erik Skov
Christensen, Frederikssund,
i dagens synspunktartikel.
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en af de danske deltagere ved de

~ommerhuse på vej i
grundens rand nærm er
. i stigende hast for en
ndfuld sommerhusejere
i Vejby Strand, der allele om 10 tillS år risikerer
miste deres grund til Kat:ats frådende kræfter.
'avid Abildgaard

Bliverderikke snartgjortnogel. ri·
sikerer en række grundejere i Vejby Strand nær Rågeleje at miste deres sommerhuse til havets erosion.
Husejerne hnr ellers en uspoleret
udsigt over Kattegat, men nyeste
tal fra Cowi viser. at det forste hus
allerede om 10 år risikerer at styrte
i havet.
- Det er stærkt bekymrende. for
sommerhusene har ingen beskyttelse overhovedet. forklarer Christian Helledie. projektleder i CowL
Han ser særligt et problem i, at

~edtælling til OL

andre grundejerforeninger langs
nordkysten har opført bølgebrydere, som stjæler sandet fra det berørte område, en cirka 22 meter hoj
klint, som på grund afden ringe beskyttelse eroderer i et stadigt hurtigere tempo.
- Det er primært læsideerosion
som er hovedproblemet. Derfor vil
vi gerne have beSkyttet Skråningen,
så sommerhusejerne ikke kommer
til at bøde for andres strandbeskyttelse, forklarer projektlederen.
I et forsøg på at standse erosionen
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Hun styrer
spejderlejrens pen:
Birgitte Domino Hanse
er fonnand for spejderlandslejrens okonom lw
vals. Lejren har et bud~
på hele 75 mIllionerkro
ner. Det seneste år har
hun siddet oppe til halv
hver nat for at forberedE
lejren - helt ulonnet.
Spejdel'-lejr
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er grundejerne tvunget til at finde
penge til deres egne bølgebrydere.
samt til en sandfodring. der ifølge
et skitseprojekt fra Cowi vil kunne
sætte en effektiv stopper for problemet. Men kommunen stritter imod,
lyder det fra grundejerforeningens
formand Birgit Lund, der mener. at
deter kommunens opgave at bidrage til finanSieringen.
Men det kan hun godt skyde en
eroderet hvid pind efter, i hvert fald
hvis man spørger kommunens vikarierende borgmester Bo Jul Niel-

sen ($).
- Jeg forstår udmærket godt de
bekymrmg for skrænten og str
den, men vi har ingen mulighed
at medfinansieredet. Jeg op[ord
i stedet til, at regeringen kigger
reglerne omkring udgiftsforde
gen afkystsikringen. for staten E
jo farvan det, forklarer Bo Jul N
sen .
gribskou@Sn
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Godt vejr
I giverogsi
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/(OllegDl æder sig med Higende hast ir~ I Jc)mlen foran sommerhusene wd Vincentsrien. Om CIrka 15 d, kon de (rmte hilse ryge i havel. hvis ikkedl!f gores nogel, II/ser nye udfegningtr foretager afCowl.

FOlo:DovidAblidgoord

10 år til nedstyrtning af sommerhus
Ifolge en ny under sogeise for etaget af
Cowi ris ikerer det
fo rs te som mel'hus
ved Vicentst ien at
s tyrt e i Kattegat
a lle rede om 10 år.

I

GRIBSKOV: FUglene kvidrer

om kap, og sommerfugle i

alle sommerens farver svæ·
H'r yndefuldt mellem de
vilde blomster, som pryder

marken foran sommerhusene Ved Skrænt en i Rågeleje.

Idyllen er ikke til at tage

fejl af. men man behover
ikke skræve ma nge meler
forbi de vilde blomster, for
man står med (odderne ud
o\'er den godt 22 meter høje
klint, som forer lige lukt ned

til Vejby Strand. Vincent·
stien, den tidligere idylliske
rule langs klinten, er flere
steder reduceret til et minde
om en tid for erosionen for
alvor fik fat i Sk råningen.
Skilte advarer vildfarende
om de store farer for ned·
styrtning.
. Det er blevet meget værre
de sidste par år, Især efter
vinterens storme, som tog
en slor bid af slien, forkla·
rer Birgit Lund og peger på
skrænten, der siden 1995
har flyttet sig cirka 28 meter
målt fr a skræntens bund.
En ny rapport fra Cowi,
som er et rådgivende ingen!·

orfirma, \'iser, at det Forste
sommerhus allerede kan
forsvinde i havetom IO·ISåt·,
så fremt der altså ikke bliver
ofr et penge på at sikre sig
mod erosion. Derfor er del
vigtigt, at der bliver handlet
sna t'est muligt, mener Bir·
git Lund.
. Sker der ikke noget, vil
strandene forsvinde, og hu·
sene styrte ned, Jeg bor selv
i forste række, og på na bo·
grunden er skrænten rrk·
ket ol te meter tilbage denne
vinter alene. I et andet hus
er der sket en erosion på
omkring 10 me ter, forklarer
hun.
Hun er formand for Klitga·
ardens Grundejerforening,
og hun har forgæves i flere
år forsogt at råbe kom mu·
nen op. Men her er der ikke
megen hjælp at hente, ml"
ner hun .
. Vi har arbejdet på at lave
kystsikring siden 200-1., men
efter at Helsinge Kommune
i 2006 begyndte overgangen
til at blive Gribskov Kom·
mune, har de hindret, at vi
kan komme igennem med
kystsikringen. De vil ikke
engang betale for at restau·
rere trappen ned til stran·
den, selvo m den ligger på
deres grund, forklarer hun
og finde r el gammel papir
fre m fra den eft erhånden
store sagsmappe vedroren·
de Vincentstien.
Papiret er en kopi af en
gammel
servllutbestem·

melse fra 1959, som siger, at
kommunen forpligter sig
til at betale halvdelen af en
eventuel an lægsudllift, som
ligger uden for, hvad offent·
lige tlIskud vil dække. Men
servitut eller ej: Kommunen
holdning er klar og utvew·
dig, underSIreger vikari·
erende borgmester, Bo Jul
Nielsen (S). Han anerkender
strandenes store værdi for
tu rismen i kommu nen, men
fastholder, at opgave n med
at sikre strande og kysler på
ingen måde kan være Gribs·
kovs ansvar alene.
Jeg forstar udmærket
godt deres bekymring for
skrænten og stranden, men
vi har ingen mulighed for
a t medfi nansie re det. Jeg
opfordrer l stedet til, at re·
geringen kigger på reglerne
omkring udgiftSfordelingen
af kystsikringen, for staten
eje!' jo fan'andet. slåt Bo J ul
Nielsenfast.
Kommunen har dog ikke
helt kaslet håndklædet i
rin gen. lover \'iceborgme·
steren. De r bliver stadig set
på en kystsikring af stran·
dene I kommunen:
. Vi sonderer terrænnet og
ser blandt andet på, om der
kan skarfes fi nansiering
gennem EU, for vi vil selv·
føl gelig meget gerne være
med tU at sikre nordkysten,
forklarer Bo Jul Nielsen.
dab

Birgil Lund ejner af debefofle 5Qmmerhu5e ved Vejby Strand, og hun har I drevis kæmper lommen med
resten of grundejtrforeningen for affinde penge til tt Jftandfodringsprojekr.
Folo: AI/an Norregaard

