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Status på digeprojekt: 

Der er blevet spurgt til en status på digeprojektet og det er med stor ærgrelse, at vi må erkende, at det er 

gået hen og blevet et tungt projekt at danse med. 

Da vores tidligere bestyrelse påbegyndte arbejdet med at undersøge mulighederne for at beskytte 

Hyllingeriis, blev der taget kontakt til Niras, der som rådgivende ingeniørfirma skulle lave 

forundersøgelserne. Dette viste sig at være en bekostelig affære, men Frederikssund kommune lovede 

velvilligt at bistå os med økonomisk hjælp. Dette har kommunen til dato betalt omkring kr. 200.000,- for. 

Projektet skulle have været afleveret for 15 måneder siden, men landede først på kommunen og siden 

vores bord for 14 dage siden. Projektbeskrivelsen er på 75 sider, der for en stor del, beskæftiger sig med 

flagermus, frøer og andre smådyrs udfordringer ved etableringen af et dige, samt at beskrive hvilken type 

natur vi bor i og hvorfor den er dannet som den er. Selve linjeføringen af diget er fejlbehæftet og flere 

postulater i rapporten er enten forkerte eller ikke beskrevet ordentligt. Ikke mindst er det et problem at de 

har lagt diget på Torp Ladegårds jord, hvorfra det ikke har været muligt at få en underskrift og accept af, at 

det må ligge der! Samtidig er det lagt ovenpå rensningsanlæggets trykledninger, hvor det heller ikke må 

ligge. Desuden rejser Niras nogle spørgsmål og krav i rapporten, som vi syntes stiller os i en dårligere 

forhandlingsposition overfor de parter der skal høres i sagen. Selve økonomien i projektet (6,7 mill. +moms) 

er opremset på 7 linjer uden nogen som helst oplysning om, hvilke data det beregnes på... Alt i alt må vi 

derfor sige, at tilliden til Niras som rådgiver er væk! 

Sideløbende med Niras' misligholdte forpligtelser har bestyrelsen derfor arbejdet med et alternativt 

projekt, for ikke at spilde tiden. Dette projekt er nu sendt ind til gennemsyn i kystdirektoratet, sammen 

med det, som Niras har fremsendt. Vores kontaktperson derinde har lovet hurtigst muligt at give os svar på, 

hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan lade sig gøre. Derefter bliver en decideret ansøgning sendt 

af sted, hvorefter involverede parter skal høres, bl.a. fordi vi ikke kan undgå at berøre Natura2000 området. 

Bestyrelsen har fået nogle rigtig gode kontakter i både byråd og forvaltning og det forventes, at vi med 

disses hjælp får gjort det arbejde færdigt, som Niras har forsømt. Bestyrelsen har styr på linjeføringen af 

diget samt de fleste af de løse ender, som Niras har efterladt. Diget vil, så vidt muligt, blive udført således, 

at det glider ind i landskabet på en naturlig måde. Det står ikke i vores magt at indhente de 15 måneder, 

som Niras har spildt, men vi arbejder målrettet med en løsning, som både kan beskytte Hyllingeriis og 

accepteres af de lovgivende myndigheder på området. 


