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Vedr. ansøgning om tilladelse til etablering afjorddige til
hojvandssikring på matrikel ib, Hou, Ejerlav Hou

Langeland Kommune har i brev af 25. februar 2019 bedt om
Naturstyrelsens bemærkninger som lodsejer i forbindelse med Hou
Digelags ansøgning om tilladelse til etablering afjorddige til
Højvandssikring på matr. nr. ib, Hou, Ejerlav Hou.

Arealet, hvorpå diget foreslås placeret, er fredet og beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens § 3. Naturstyrelsen har i en årrække foretaget pleje
af arealet for at sikre de rekreative og naturmæssige værdier, herunder
pleje af et mindre lyngparti. Det skal i den forbindelse bemærkes, at
bevarelse og udbredelse af forekomsten af lyng er fremhævet i formålet
med fredningen, og at en mindre del af lyngpartiet vil gå tabt som følge af
etableringen af diget.

Etableringen afjorddiget vil have en negativ indvirkning på de
eksisterende naturværdier på Naturstyrelsens areal. Naturstyrelsen er dog
klar over, at arealet ligger som en enldave i sommerhusområdet og vil
derfor ikke modsætte sig, at jorddiget etableres, såfremt Langeland
Kommune finder, at dette er den for området bedste løsning.

Det forudsætter imidlertid, at følgende vilkår tinglyses i en servitut:
• Udgifter til anlæg og vedligeholdelse er Naturstyrelsen uvedkommende.

Det præciseres, at kystbeskyttelsen ikke skal medføre økonomiske
forpligtigelser for Naturstyrelsen af nogen art.

• Der må ikke foretages gødskning eller sprøjtning i forbindelse med
vedligeholdelse af diget.

• Naturstyrelsen får ikke ansvar for tilsyn med diget.
• Digeanlægget skal fjernes uden udgifter for Naturstyrelsen, hvis det

mister sin funktion i forhold til kystbeskyttelse.
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Langeland Kommune udarbejder servitutten, som aftales med afdelingen
Jura i Naturstyrelsen (mail: iura)nst.dk).

Naturstyrelsen finder, at der skal betales et beløb på 10.000 kr. som
kompensation for etableringen af diget. Beløbet er vurderet ud fra, at diget
lægger beslag på et areal på Ca. 330 m x 8,5 m svarende til ca. 0,3 ha.

Naturstyrelsen skal desuden holdes orienteret om arbejdsareal og tidsplan
i forbindelse med anlægsarbejdet. Hvis det findes nødvendigt af hensyn til
f.eks. naturværdier, kan Naturstyrelsen kræve arbejdsareal flyttet eller
anlægsarbejde anlagt på et andet tidspunkt.

Naturstyrelsen udtaler sig alene som lodsejer. Det er op til Langeland
Kommune og Hou Digelag at søge om de nødvendige tilladelser og
dispensationer fra anden lovgivning, bl.a. naturbeskyttelsesloven.
Naturstyrelsen skal have mulighed for at godkende alt
ansogningsmateriale.

Naturstyrelsen skal formelt gøre opmærksom på, at en kommune ikke kan
ansoges om tilladelse til kystsikring på statens arealer, uden at der først
foreligger et samtykke fra staten.

På den baggrund fremsendes Naturstyrelsens samtykke derfor også med
kopi til ansøger.

Med venlig hilsen

Jao)5 Harrekilde Jensen / —‘
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