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Kære borgmester
Siden beskyttelsen af sten- og jorddigerne blev lovfæstet i naturbeskyttelsesloven i 1992
har det været intentionen, at digebeskyttelsen på længere sigt skulle være baseret på
en konkret gennemgang og kortlægning af alle landets beskyttelsesværdige diger. Dette
var imidlertid ikke sket, da staten og kommunerne overtog digebeskyttelsen i 2007.
På den baggrund – og ikke mindst i lyset af, at forvaltningen af digebeskyttelsen har
væsentlig betydning for en stor del af landets lodsejere – har jeg besluttet at oprette en
pulje på 15 mio. kr. til konkret udpegning af beskyttede sten- og jorddiger, som alle
landets kommuner kan søge om, så Kulturministeriet og kommunerne i fællesskab får
rettet op på det mangelfulde kortgrundlag, som desværre har præget forvaltningen af
området i de seneste mange år.
Det er målsætningen, at den konkrete udpegning skal sikre, at borgerne lettere kan
finde frem til, om der er beskyttede diger på deres grund, og på sigt lette
administrationen af reglerne. Derudover skal udpegningen udgøre et grundlag for, at
der efterfølgende er politisk mulighed for at forholde sig til, om de gældende kriterier
for digebeskyttelsen er de rette.
Puljen til konkret udpegning af beskyttede diger vil blive administreret af Slots- og
Kulturstyrelsen. Kommuner, der ønsker at foretage en konkret udpegning, kan efter
ansøgning modtage statslig medfinansiering på op til 50 pct. af omkostningerne ved
udpegningen. Oplysninger om puljekriterier vil snarest muligt blive offentliggjort på
Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Der er derudover i nærværende brev vedlagt
notat fra Slots- og Kulturstyrelsen, som beskriver den overordnede proces for puljen –
herunder hvordan kommunerne og styrelsen skal forholde sig til verserende sager.
Jeg håber, at puljen til konkret digeudpegning kan bidrage til, at vi i fællesskab får
løftet forvaltningen af digebeskyttelsen til gavn for både lodsejere og resten af landets
befolkning og vil derfor opfordre jer til at søge puljen.
Med venlig hilsen

Mette Bock
Bilag: Notat fra Slots- og Kulturstyrelsen om konkret udpegning af diger
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