
Byerne og det stigende havvand, projekt 2 –
"Borgerdrevet klimatilpasning i Juelsminde”

v/Per Nørmark, Hedensted Kommune



Det kommende Juelsminde Digelag

Cirka

1150 ejendomme og
2-3.000 beboere. 
indenfor området.

Risikostyringsplan 
2015, ny er på vej 3 
m?

2



• Den enkelte borgers deltagelse er en
forudsætning for succes, det er dem, der 
skal være med til at betale

• Borgerne skal være dem, der driver 
processen, med stor administrativ
focus/støtte og ligeså politisk (men husk 
det med hænderne, kræver focus og
mod)

• Borgerne/virksomhederne skal på en
åben måde inviteres ind i planlægning, 
beslutning og projektets udformning

• Egentlig en noget omvendt måde end 
der normal arbejdes med 
kystbeskyttelse/inddragelse
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Forudsætninger



Starten var en invitation fra politikerne til borgerne
600 mødte op

Dannelse af en styregruppe, husk Moderatoren
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Husk den fælles viden
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Nogle kalder det også kulturhistorisk viden

Byer som Juelsminde har en god blanding af fastboende, 

sommerhusejere, virksomheder og turister. De har ikke 

nødvendigvis det samme billede om et givet problem og 

dermed mulige løsning

Og netop dette her punkt glemmer vi nok i rigtig mange 

sammenhænge,  Brinkmanns briks



Dannelse af fælles viden/udgangspunkt

Tur rundt i det lokale med styregruppen
Alle skal være med

6



Hvad er der sket?

• Etablering af en styregruppe, som alle havde et 
bagland, de repræsenterer (27 til 9 Moderator)

• Styregruppen har afleveret et forslag til
vedtægter og afgrænsning (enighed uden
afstemning) til Byrådet

• Fælles solidarisk løsning

• Administrativ personale har understøttet gruppen

• Byrådet har ikke blandet sig
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Hvad mangler?

• Endelig politisk beslutning blev taget nov. 19

• Herefter dannelse af en bestyrelse og så kunne 
arbejdet med den mulige løsning begynde, MEN så 
kom Corona og digelagets bestyrelse er ikke dannet 
endnu og det er skidt/udfordring, demokratisk

• MEN vi har fået penge via 
Realdania/Kystdirektoratet  og det er godt, for så 
kan vi forberede en hel masse til digelaget, som er 
dem der i sidste ende skal bestemme
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Hvad har vi lært?

• Stor støtte til at danne et digelag, én fælles løsning
• Fælles billeddannelse og opbakning, husk det nu vi kan 

også glemme det, nedre og øvre del af Juelsminde
• Få er imod, og det med meget forskellig vinkel, der kan 

være andet der trykker
• Lokal organisering øger den sociale resilience
• Fælles forståelse/viden af udfordringerne
• Vigtig med lokale frontløbere
• Husk hækken, brugsen og smeden
• Corona, online møder plus og minus, husk borgerne og at 

der kan være forskel ift. Elektroniske medier og det ændre 
sig nu
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Hvad har vi lært?

Mutual Gain Approach og connective negotiation (se C2C CC 
hjemmeside for mere materiale)

– Det blanke stykke papir. Kræver stor forberedelse fra vores side, og 
man skal være rede til at ændre retning lige pludselig

– Rammen er ikke sat på forhånd. Der er ikke nogen kogebog men det 
er meget vigtigt at vide hvad man vil

– Relationer og tillid er vigtige
– De fælles mål skal maksimeres, men igen alle kan ikke nødvendigvis

vinde hver gang (bedste alternativ til en forhandlet enighed/aftale og
det er ikke win – win eller mindste fællesnævner)

– Tag snakken en til en, især udenfor rådhuset
– HUSK det at lytte aktivt også er en teknik

10



Grundejerne Bestemmer

• Beskyttelse af ca. 1.100 husstande mod 

det stigende havvand (Juelsminde 

Digelag)

• Udvikling af Juelsminde med 

udgangspunkt i visionen fra 

Juelsminde Helhedsplan (Juelsminde 

Visionsråd):

• Fremhæve og styrke de eksisterende 

kvaliteter i byen og de nærelandskaber 

• Styrke rammerne for øget bosætning

• Tiltrække flere besøgende - fra vand og 

landsiden - for kortere eller længere 

ophold 

• Illustrere hvordan en nødvendig 

klimatilpasning jf. kommunens 

risikostyringsplan kan løses på en 

integreret vis - samtidigt med at der 

opnås merværdi. 



Grundejerne Bestemmer: kort status

Løsnings
designs

Realisering



Status:
• Grundejerne har nu udarbejdet:

• en samlet strategi for højvandssikringen af Juelsminde som sætter ord på, 

hvad der er vigtigt på de enkelte delstrækninger. 

• teknisk forudsætningsnotat som beskriver de tekniske forudsætninger for at 

højvandssikre Juelsminde. 

• Næste skridt er udarbejdelse af mere konkrete designforslag, hvor vi skal have 

fundet en rådgiver. 

Problemstilling:
• Hvordan kan vi bedst tilrettelægge og gennemføre udbuddet af rådgivning til 

udarbejdelse af løsningsdesign?

• Der er behov for: 

• Involvering af grundejerne undervejs i processen

• at udfordre grundejerne for at få bud på nye innovative løsninger, lagkagen

• At grundejerne fortsat bestemmer



Udfordringer
• Stor interesse og villighed til at bestemme, men er alle lige

repræsenteret?

• Der kan være/er forskellig interesser og dermed agenda 
blandt indbyggerne (virksomheder, foreninger, beboer og
sommerhuse)

• Det tager tid, men det betaler sig

• Hvorledes sikres innovation i forhold til løsninger når det er
borgerne der bestemmer, laveste pris eller? Hvad forstås
ved merværdi, lagkagen med krymmel, slikbutik
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