Stormflodsgruppen ved Varbjerg strand på besigtigelstur.
Onsdag den 14 marts var ca. 18-20 personer fra Varbjerg sommerhusområde på
besøg hos Ole Simmelholt, som har sommerhus på Langø, nemlig Dunhammeren 81,
5390 Martofte for at få et indblik i hvad højvandsbeskyttelse betyder i praksis.
Ole simmelholt forklarede hvordan de havde løst deres problemer ved et dige på 3
sider af deres sommerhusområde med 37 sommerhuse. Områdets 4. side lå ud mod
en stor mose, og der var der hamret en stor spunsvæg af hård plast ned i ca. 3 m.
dybde, og både diger og spuns var sat i en højde på 2,35 m. Hele inddæmningen
havde kostet hver grundejer ca. 80000 kr, som var blevet betalt kontant. Og så
havde man fået 900000 fra en fond under E.U. Men det var nærmest 14 dage før
denne mulighed slap op. De havde haft en del besvær, bl.a. væltede den første
spuns, som de havde sat ,da der kom et stort højvande, og så fik de alligevel vand
ind. Grunden var en fejlmåling fra rådgiverne om ,hvor stabil mosejorden var. Det
var kun et kort stykke som væltede, og i næste forsøg valgte man så at grave en
rende i 4 meters bredde og 3 m. dybde og lægge stabilgrus i, før man igen hamrede
spunsen ned. Og nu står den særdeles stabil, og der er ingen risiko for at den ikke
kan holde. Han gjorde også opmærksom på at der nu ikke længere er problemer
med at sælge og få finansieret husene i området.
En enkelt grundejer ,som boede alleryderst i området ville ikke være med og så
blev diget lagt ind imellem hans og naboens hus. Da der så kom sygdom i familien,
og de blev nødt til at sætte det til salg, var det umuligt at komme af med. Han måtte
så selv bekoste et dige rundt om sit hus, og det kostede 170000 kr. Så blev det solgt,
om end også med en større prisreduktion.
Digerne skal holdes ved lige med klipning og muldvarpebekæmpelse et par gange
om året, og det har de et specialfirma til, da ikke alle maskiner kan køre på så skrå
arealer.
De diger,der er lavet virkede en del højere, end det vil være nødvendig hos os, men
udsigten til vand havde de bevaret.
Efter min vurdering havde det været en ret stor bekostning, men der er ingen tvivl
om, at nu er husene i det område rigtigt godt beskyttet. Jeg tror, at de par timer vi
brugte på det har været rigtig gode og givet et godt billede af, hvad der skal
til.Mange tak til Ole Simmelholt for at han ville bruge sin tid på os.
Ref. Gunner Lorentsen.

