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Betaling: Venstre og Dansk Folkeparti ønsker problemer med oversvømmelser i Skovmose løst i år 
finansieret af kommunen. 

SKOVMOSE: - De har døjet så længe med 
oversvømmelser og højvande i Skovmose, så nu må 
vi finde en løsning på problemet. Det vil komme 
kommunen til gode i kraft af grundskylds- og 
turismeindtægter. Vi må erkende, problemet kan ikke 
løses på anden måde, end at kommunen betaler. 

Det siger Venstres Peter Hansen, der med et forsalg 
til byrådet om at betale for afvanding af Skovmose i 
indeværende år lever op til et valgløfte fremsat i 
Lysabild. 

- Nu må vi gå lidt mere kontant til værks. Det her skal 
løses, siger han. 

- Det er vi helt enige i. Det kan ikke blive ved med at 
gå derude. Vi må gøre noget for at hjælpe, så vi ikke 
mister arbejdspladser. Turismen er jo et vigtigt 
erhverv, siger medforslagsstiller Jan Callesen, Dansk 
Folkeparti. 

- Jeg er ved at skaffe mig et overblik over hvilke valgløfter, der er fremsat, og hvad de koster. 
Jeg har ikke set noget konkret om Skovmose. Vi må se, hvad det går ud på. Jeg kan godt 
forstå problemet, men ved ikke, om forslaget fremsættes som en ren kommunal opgave eller 
som et delansvar med grundejerne, siger teknik- og miljøudvalgsformand, Frode, S, hvis 
partifælle - borgmester Erik Lauritzen - på mødet i Lysabild erklærede sig enig i, der skal 
findes en kommunal løsning Skovmoses afvanding. 

- Jeg kunne ikke være mere enig. Det ville være en lykkelig udgang på det hele, hvis 
politikerne lever op til deres løfte og betaler gildet, så vi ikke slås i ti år for at få afvandet 
Skovmose, siger grundejerforeningsformand, Henning Jepsen. 

- Jeg ville have det rigtigt dårligt, hvis vi ikke gjorde noget, og Skovmose drukner i vand igen til 
sommer, siger Peter Hansen. 

 

Vandgang 
Skovmose har flere gange 

været plaget af 

oversvømmelser under 

monsterregn ikke mindst under 

den våde sommer for tre år 

siden. Ansvaret for 

afvandingen har været 

diskuteret siden, men 

sommerhusejere vægrer sig 

mod at betale til dræn og 

grøftegravning, fordi deres 

grunde ligger så højt, de aldrig 

har haft problemer med 

vandet. De 700 

sommerhusgrunde er 

udstykket i tre etaper. 


