Notat til Bytingets arbejdsudvalg: Ændring af Strandbeskyttelseslinjen
Bisserup den 26.2.2018

Kystdirektoratet har valgt at de i fremtiden vil øge fokus på de egentlige kyststrækninger og i
stedet lempe på de områder, hvor kysten er en del af en havn.
Man har derfor meddelt, at kommunerne kan søge om ændring af strandbeskyttelseslinjen for
såvel private som offentligt ejede havne. Der er ansøgningsfrist den 1. juni i år og kommunen
skal ansøge om ændringer for alle deres havne, hvor det er ønskeligt på én gang.
Bisserup Fiskeriforening (BF v. Lars Birger) og Bisserup Sejlklub (BS v. Jens Christian) har
derfor – sammen med Bisserup Vinterbadere (BV v. Kurt Hejlesen) haft møde med
Byplanarkitekt Ole Lund Sørensen fra Slagelse Kommune og aftalt, hvordan vi ønsker
strandbeskyttelseslinjen ændret.
Da Holsteinborg Gods ejer den del af havnen (jorden), BS benytter, har dette også været
diskuteret med greven.
Da BV har et projekt i gang med at oprette faciliteter på havnen, har de selvfølgelig været
involveret i dette ønske om ændring af strandbeskyttelseslinjen. Men havde de (BV) ikke
eksisteret er det helt sikkert, at BS og BF ville have foreslået de samme ændringer.
Fordelen for os og ikke mindst Kystdirektoratet ved ændring af strandbeskyttelseslinjen er, at
vi ikke hver gang, vi ønsker at lave en aktivitet på / i havnen, skal søge (forstyrre)
Kystdirektoratet om lov (de har som minimum en svartid på 26 uger nu, som ofte udmunder i
et spørgsmål, der igen øger svartiden….), men kan nøjes med at afklare det med Slagelse
Kommune, som også tidligere har skullet være indblandet.
Og hvad betyder det så for Bisserup og alle os, der kommer på havneområdet? Formentlig vil
det f. eks give en mindre kompliceret og kortere arbejdsgang når Bisserup Vinterbadere gerne
vil hav lov til at etablere omklædningsfaciliteter og f.eks. sauna i vinterhalvåret på havnen.
Endelig: Ændring af strandbeskyttelseslinjen har ingen indflydelse på Natura 200 og Ramsarområdernes grænser i området.
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