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1 Indledning

I denne rapport beskrives kystudviklingen og kystproblemerne på stræknin-
gen fra Blåvands Huk i nord til Høje Knolde ca. 2 km sydøst for høfde 11, se
fig. 1.1, kystbeskyttelsen gennem årene, den nuværende kystbeskyttelse
samt ejerforhold og interesser. Rapporten afsluttes med forslag til fremtidi-
ge arbejder herunder fodringsindsats i 1999 og 2000.

Rapporten er en opfølgning af Kystinspektoratets rapport ”Kystsikring på
Skallingen”, oktober 1979 og af senere udarbejdede notater og redegørelser.

I teksten er indsat figurer og tegninger med figurnumre. Bagest i rapporten
er indsat bilag, som hovedsageligt er tegninger. Der er henvist til disse med
bilagsnumre.

Fig. 1.1 Oversigtsplan.
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2 Resume og konklusion

2.1 Statens engagement

Staten, dvs. Trafikministeriet med Kystinspektoratet (KI) som den udøven-
de myndighed, er af historisk betingede årsager blevet ansvarlig for vedlige-
holdelsen af kystbeskyttelsesværkerne ved Blåvand fra høfde 1 til Høje
Knolde. Syd for Høje Knolde findes ikke egentlige kystbeskyttelsesanlæg på
Kystinspektoratets arealer. Endvidere udfører KI klitpleje og sandflugts-
dæmpning. Efter aftale med Skov-- og Naturstyrelsen (SN) udfører KI sand-
flugtsdæmpningen på strækningen fra den offentlige p--plads ved Fyrvej til
Høje Knolde Dige, og SN forestår så sandflugtsdæmpningen på nabostræk-
ningerne. Kystinspektoratets arbejder udføres af Kystinspektoratets ar-
bejdsplads ved Blåvand.

Af oversigtskortet på bilag 2.1 fremgår beliggenheden af de forskellige kyst-
beskyttelsesanlæg, stednavne mm.

2.2 Kystudvikling

Skallingens kysts naturlige udvikling indebærer en langtidstilbagerykning
på 2 – 3 m/år. Det forholdsvis spinkle klitparti rykker naturligt tilbage i
samme takt, og genopbygges på bagsiden dels ved at fygesand aflejres her,
dels ved gennembrud af klitten i stormsituationer, hvorved havet fører sand
ind gennem klitten og dette sand samt bortskyllet klitsand aflejres i havren-
dingen på arealet bag gennembruddet og vil danne basis for ny klitopbyg-
ning.

2.3 Interesser og kystproblemer

Fra Blåvandshuk til høfde 1 er terrænet forholdsvist højt. Problemet er her
den stadige kliterosion, som har medført, at sommerhuse er gået tabt, og at
flere sommerhuse, kommunens p--plads med servicehus samt den kystnære
del af Fyrvej er truet af erosion.

Fra høfde 1 er anlagt det tilbagetrukkede Oksby Dige, som udgør den pri-
mære beskyttelse af lavtliggende sommerhusområder mm. Høfderne 1 – 6
med det bagvedliggende stendige samt strandfodringer fastholder kysten og
beskytter Oksby Dige mod borterosion, hvor diget ligger mest kystnært, og
reducerer bølgeangrebet på diget i situationer med oversvømmelse af area-
lerne foran Oksby Dige.
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På det lavtliggende areal uden for Oksby Dige ligger der nogle sommerhus-
bebyggelser, som ind imellem rammes af oversvømmelse. Den ene bebyggel-
se er beskyttet af Oles Dige; men i særlige alvorlige situationer kan området
blive oversvømmet, hvis havet bryder igennem kystdiget mellem høfde 3 og
5. Et andet sommerhusområde ligger umiddelbart foran Oksby Dige ved
dette diges østlige afslutning. Disse sommerhuse kan også rammes af over-
svømmelser. Endelig ligger der omkring en snes sommerhuse umiddelbart
bagved vedligeholdelsesvejen langs klitfoden fra høfde 5 til høfde 11. Disse
huse ligger meget uhensigtmæssigt, og KI og tidligere VBV har da også flere
gange officielt frarådet bebyggelsen her. Alligevel er husene anlagt og flere
af dem endda genopbygget i en langt højere standard end oprindeligt. Dette
område rammes af oversvømmelser i situationer, hvor høj vandstand i Ho
Bugt trænger ind langs Havnegrøft, og i situationer, hvor der sker gennem-
brud af kystdige eller klit.

Sydøst for høfde 11 er hele Skallingen fredet.

2.4 Kystbeskyttelsen

I begyndelsen af århundredet blev der anlagt kystdiger til lukning af svage
klitpartier ned langs Skallingen. De nordligste diger skulle beskytte mod
sandflugt og oversvømmelser ind over landbrugsarealer, de sydligste diger
skulle hindre, at havrendinger og overskyl af Skallingen skulle føre sand ud
i Ho Bugt og videre ud i sejlløbet til Esbjerg, og derved forringe dybdeforhol-
dene. Etableringen af digerne har betydet, at det naturlige klitparti er ble-
vet svagere, da klitten gennem 40 – 50 år er blevet eroderet på forsiden men
ikke er genopbygget tilsvarende på bagsiden, selv om klit-- og digegennem-
brud dog er sket i perioden, men ikke så ofte som det ville have været tilfæl-
det ved en ubeskyttet kyst.

Mange af digerne er i dag borteroderet. KI har stort set standset al vedlige-
holdelse af diger og såvel KI som SN har ændret strategien for sandflugts-
dæmpning, så sandet i dag tillades at fyge ind over klitten, og derved opbyg-
ge denne.

På den nordvestlige del af Skallingen er hovedformålet med kystbeskyttel-
sen, at hindre oversvømmelse af det lavtliggende areal, hvis umiddelbare
beskyttelse udgøres af Oksby Dige. Kystbeskyttelsen består af 11 store høf-
der på strækningen ud for Oksby Dige. Disse høfder reducerer ikke blot
kysttilbagerykningen på selve høfdestrækningen, men også på strækningen
nordvest for høfdegruppen, dvs. omtrent til den offentlige p--plads ved Fyr-
vej, dog er reduktionen her ikke så stor som på høfdestrækningen. På
strækningen umiddelbart sydøst for høfdegruppen er kysttilbagetilbageryk-
ningen derimod tiltaget som følge af høfdegruppens læsidevirkning. Denne
forøgede erosion strækker sig over ca. 2 km.

Høfdegruppen har herved bevirket, at den mest kystnære del af Oksby Di-
ge, dvs. de vestligste ca. 1000 m, har undgået borterosion. Endvidere har
den reducerede tilbagerykning nordvest for høfdegruppen bevirket, at den
kystnære del af Fyrvej samt ca. 15 sommerhuse ikke er forsvundet.
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I sidste halvdel af 1980’erne anlagdes et stendige på strækningen fra høfde
1 til høfde 6. Stendiget beskytter dels disse høfder mod ellers truende bag-
skæring i stormsituationer, dels beskyttes såvel den kystnære del som den
knap 2 km lange tilbagetrukkede del af Oksby Dige mod hårdt bølgeangreb
i stormsituationer, hvor der sker gennembrud af klitten bag stendiget.

Som den seneste væsentlige kystbeskyttelse er udført strandfodringer, den
første i 1990 i hele høfdegruppen, den anden og seneste i 1995 fra høfde 1 til
høfde 6 samt med fælles finansiering af stat, amt og kommune ud for den
offentlige p--plads ved Fyrvej til beskyttelse af p--plads, servicehus og den
yderst beliggende del af Fyrvej mod fortsat erosion.

2.5 Fremtidig indsats

Statens fremtidige engagement og strategi vil omfatte en videreførsel af det
historiske engagement ved fortsat vedligeholdelse af høfderne 1 – 6 samt
jævnlige strandfodringer for fastholdelse af kysten på denne strækning. Der
udføres klitpleje og sandflugtsdæmpning som hidtil. Faskinhøfderne fjernes.
Endvidere forventes udført jævnlige strandfodringer med formentlig 5 -- 10
års interval ud for den offentlige p--plads, hvis amtet og kommunen måtte
ønske dette og medfinansierer fodringen som i 1995.

På strækningen fra høfde 6 til høfde 11 er klitten så nedslidt, at der må for-
ventes hyppige overskylssituationer som yderligere vil nedslide denne smal-
le klit. Herved mister høfderne 7 – 11 deres bagfæste, hvorfor de vil blive
nedtaget på dette tidspunkt. Indtil da vil høfderne blive vedligeholdt som
hidtil og deres længder tilrettet forholdene. Når høfderne fjernes, vil klitero-
sionen syd for høfde 6 tiltage. Den periode, hvor høfderne bevares, kan blive
ganske kort, idet en blot 5--10 års storm kan medføre overskyl, og efterføl-
gende må klitten forventes så svag, at måske årlige storme medfører over-
skyl.

Såfremt det hidtidige sikkerhedsniveau på ca. 10 år mod overskyl og bag-
fæstet for høfderne ønskes opretholdt vil det kræve strand-- og klitfodring
ca. hvert 10. år. Da staten anser kystbeskyttelsen mellem høfde 1 og 6 for
tilstrækkelig til at sikre Oksby Dige, agter staten ikke at udvide sit økono-
miske engagement sydøst for høfde 6 til også at omfatte denne fodring. Hvis
den her nævnte mulighed for kystbeskyttelsen skal udføres, vil det kræve
hel eller delvis finansiering fra de parter, der måtte ønske beskyttelsen.

Den førstkommende fodring ud for p--pladsen og mellem høfde 1 og 6 fore-
slås udført i år 2000. Hvis den nuværende fodring ved p--pladsen stadig lig-
ger intakt efter vinteren 1999/2000, må tidspunktet for fornyet fodring gen-
overvejes.

Staten vil ikke udvide sit engagement til også at omfatte egentlig beskyttel-
se af de nævnte lavtliggende sommerhusområder eller til beskyttelse af de
erosionstruede sommerhuse mellem den offentlige p--plads og høfde 1 samt
mellem p--plads og Blåvands Huk.
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3 Kystudvikling og kystproblemer

3.1 Kystudvikling

Kyststrækningen fra Blåvands Huk til midt på Skallingen har siden Skal-
lingens dannelse været under konstant tilbagerykning med en gennemsnit-
lig hastighed på 2 – 3 m/år jf. ”Kystsikring på Skallingen, 1979”. Denne til-
bagerykning foregår imidlertid hverken jævnt gennem årene eller samtidigt
på hele strækningen. Under stormflodssituationer vil der ofte ske meget sto-
re skrænterosioner, 15--20 m er konstateret under enkeltstorme, på kortere
eller længere delstrækninger. På lang sigt resulterer disse erosioner i den
nævnte langtidstilbagerykning.

Kystudviklingen ved Skalling Ende er endnu mere dynamisk, men behand-
les ikke nærmere i denne rapport.

Perioden fra midt i 1970’erne til indtil videre begyndelsen af 1990’erne har
været karakteriseret ved en forøget hyppighed af stormsituationer med forø-
get angreb på den jyske vestkyst herunder også Skallingens kyst. På grund
af Skallingens nordvestlige retning samt Horns Revs bølgedæmpende virk-
ning, er det især stormsituationer med vind fra sydvestlige til vestlige ret-
ninger, der er alvorlige for kysten.

I bilag 3.1 – 3.6, som alle har den samme målestok, er vist, hvorledes belig-
genheden af dybdekurver, kystlinie og kystskrænt på forskellige delstræk-
ningen har været gennem de seneste 30 år, dvs. den periode, hvor Kystin-
spektoratet har udført systematiske opmålinger og som stort set er
sammenfaldende med den konstaterede hårdtvejrsperiode. Målingerne er
udført i linier, hovedlinier, med indbyrdes afstand på 1 km, hvor den viste
udvikling er den gennemsnitlige udvikling for det antal måleprofiler, der
ligger på strækningen. Nogle af delstrækningerne er så korte, at de er re-
præsenteret ved kun en linie.

I analyserne fokuseres der især på kyst-- og klitskræntens bevægelse, da så-
vel sikkerheden af sommerhuse, p--plads, vej og Oksby Dige mod erosion på
strækningen fra Blåvands Huk til høfde 3 som sikkerheden mod gennem-
brud af klit sydøst for høfde 3 er afhængig af skræntens tilbagerykningshas-
tighed.

Beregningerne af disse dybde-- og højdekurver er udført på en sådan måde,
at der også er taget hensyn til profilets form og beliggenhed i omegnen af de
pågældende højder og dybder. Skrænten er beregningsmæssigt defineret
som henholdsvis kote 2, 2,5 eller 3 m DNN alt efter klithøjderne på den en-
kelte delstrækning.

De seneste 30 års kystudvikling kan beskrives således fra nordvest mod
sydøst:



34

Strækningen fra Blåvands Huk til den offentlige p--plads, hovedli-
nie 6290.
I denne linie er den kystnære del af profilet ikke målt på grund af de meget
lave vanddybder, der er her tæt på Horns Rev. Havbunden er her meget dy-
namisk og ændrer sig konstant, hvorved også kystliniens beliggenhed ud-
sættes for store svingninger. Derfor betragtes kun kystskræntens beliggen-
hed, se bilag 3.1. Det fremgår, at frem til begyndelsen af 1980’erne var
skrænten under jævn tilbagerykning, derefter nogenlunde stabil indtil ero-
sionen under stormangrebene i 1990, hvorefter der er sket en svag fremryk-
ning på grund af klitdannelse af fygesand. På denne strækning udfører SN
sandflugtsdæmpningen. I 1990’erne har der opbygget sig et sandflak nogle
hundrede meter uden for kystlinien på næsten hele strækningen fra hukket
til høfde 1, se flyfoto på bilag 3.7, hvorved stranden ligger mere beskyttet
mod bølgeangreb i stormsituationer.

Strækningen fra p--pladsen til høfde 1, hovedlinie 6300.
På denne strækning ses af bilag 3.2, at kystprofilet er blevet stærkere efter
1980, idet der er sket en fremrykning af dybdekurverne, hvorved profilet er
blevet fladere, så bølgeangrebet reduceres i stormsituationer. Endvidere har
der som nævnt dannet sig et sandflak ud for kysten gennem de senere år.
Kystliniens overordnede bevægelse har været en tilbagerykning, dog med
kraftige årlige fluktuationer. Kystskrænten har fra begyndelsen af 1980’er-
ne været under tilbagerykning med en meget kraftig tilbagerykning, ca. 20
m, under 1990--angrebene. Siden 1990 er der sket en fremrykning på grund
af de sandflugtsdæmpende arbejder her samt pga. sandflakkets beskyttende
effekt.

Høfdegruppen, hovedlinie 6310 – 6340.
Af bilag 3.3 ses, at dybdekurverne har nogenlunde stabil beliggenhed, 4 m
dybdekurven ser endda ud til at være under fremrykning. Kystlinien er der-
imod under jævn tilbagerykning. Kystskrænten henholdsvis klitskrænten
har siden begyndelsen af 1980’erne frem til stormene i 1990 været under til-
bagerykning. Siden 1990 er der sket en markant fremrykning, som dels
skyldes fodring på hele strækningen i 1990 og på strækningen fra høfde 1 til
høfde 6 i 1995 dels skyldes de sandflugtsdæmpende arbejder. Flyfotoet på
bilag 3.8 viser, at høfderne fastholder en bred strand.

Strækningen syd for høfdegruppen til Høje Knolde Dige, hovedlinie
6350 – 6360.
Af bilag 3.4 ses, at 4 m dybdekurven synes at være under jævn tilbageryk-
ning men med nogenlunde samme hastighed som kystlinie og skrænt ryk-
ker tilbage, dvs. det kystnære profils hældning er stort set uændret. Til gen-
gæld er kystlinie-- og skrænttilbagerykningen væsentligt større på denne
strækning, i gennemsnit ca. 5--6 m/år, end nordvest herfor. Af bilag 3.8 og
3.9 ses endvidere, at skrænttilbagerykningen sydøst for strækningen med
faskinhøfder er væsentligt større end på faskinhøfdestrækningen. Dette
fremgår også af nedestående skema, fig. 3.1, hvor linie 6350 ligger på stræk-
ningen med faskinhøfder og linie 6360 sydøst for denne strækning. Det må
derfor antages, at faskinhøfderne sammen med de sandflugtsdæmpende ar-
bejder langs klitfoden i en vis grad stabiliserer bagstranden. Sydøst for den
sydøstligste faskinhøfde ophører de sandflugtsdæmpende arbejder langs
klitfoden.
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Til yderligere sammenligning præsenteres også kystudviklingen på den cen-
trale og den sydlige del af Skallingen, selv om denne kyst ligger uden for
rapportens ellers omhandlede kyststrækning.

Den centrale del af Skallingen, hovedlinie 6370 – 6400.
Af bilag 3.5 ses, at såvel dybdekurver som kystlinie og skrænt er under
jævn ensartet tilbagerykning, i gennemsnit 3 – 4 m/år, dog er skrænttilba-
gerykningen mindsket siden 1990.

Den sydlige del af Skallingen, hovedlinie 6410 – 6440.
Af bilag 3.6 ses, at også på denne strækning sker der en nogenlunde ensar-
tet tilbagerykning af dybdekurver, kystlinie og skrænt. Kystlinien har gen-
nem de seneste 20 år rykket tilbage med en gennemsnitlig hastighed på ca.
6 m/år. Skrænttilbagerykningen har været stor, ca. 11 m/år i perioden 1980
til 1990, hvorefter skrænten naturligt har stabiliseret sig.

1980--1996 1980--1990 1990--1996

Nord for p--plads
L 6290

0,8 1,4 --0,8

p--plads til høfdegruppe
L 6360

2,5 3,3 --1,3

Høfdegruppe
L 6310--6340

0,7 2,0 --3,3

Syd for høfdegruppe
L 6350--6360

L6350
L6360

6,1

4,1
8,2

7,1

3,6
10,7

0,5

2,7
--1,7

Centrale Skallingen
L 6370--6400

3,6 4,1 1,8

Sydlige Skallingen
L 6410--6440

6,3 11,4 --0,5

Fig. 3.1 Den gennemsnitlige hastighed af skrænttilbagerykningen (m/år) i udvalgte tidsperioder.

På basis af den her præsenterede analyse af kystudviklingen samt beskri-
velsen i afsnit 8 af kystbeskyttelsen og dennes virkning kan det konklude-
res, at den naturlige langtidstilbagerykning af kystlinie og skrænt er 2 – 3
m/år for strækningen fra Blåvands Huk til den sydlige del af Skallingen.
Hårdtvejrsperioden ses at have medført en endnu større tilbagerykning på
hele den ubeskyttede kyst sydøst for høfderne, og størst i høfdegruppens læ-
side, hvorimod kystbeskyttelsen har bevirket, at tilbagerykningen på den
beskyttede del af kysten, herunder strækningen på høfdegruppens luvside
fra p--pladsen til høfde 1, selv i hårdtvejrsperioden har været mindre end
langtidstilbagerykningen.

3.2 Kystproblemer

På den her omhandlede strækning beskrives kystproblemerne i retning fra
nordvest mod sydøst.
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Fra Blåvandshuk til høfde 1 er der udelukkende tale om et erosionsproblem,
da bagterrænet ligger højere end kote 5.

På den resterende strækning fra høfde 1 mod sydøst er der tale om både et
erosionsproblem og en oversvømmelsesrisiko for det bagved liggende lave
terræn. Dette lavtliggende terræn oversvømmes imidlertid ind i mellem af
vand fra Ho Bugt, som trænger ind langs den gamle middelalderkyst ved
Havnegrøft. Disse oversvømmelsessituationer indtræder i gennemsnit ca.
hvert 10. år. Den nordligst beliggende del af dette lave terræn er beskyttet
mod oversvømmelse af det tilbagetrukne Oksby Dige.

Fra høfde 1 mod sydøst har beskyttelsen mod oversvømmelse fra havsiden
bestået af diger og klit. I dag er en stor del af den tidligere digebeskyttelse
bortskyllet, og det forsøges i stedet at genopbygge en egentlig klit, hvilket
indtil nu er sket ved en direkte klitfodring mellem høfde 5 og høfde 11 i
1990 samt ved sandflugtsdæmpning på overskylsfladerne, hvorved klitnive-
auet langsomt hæves. Endvidere er der udført strandfodring mellem høfde 1
og høfde 6.

Høfderne har reduceret kysttilbagerykningshastigheden både på høfde-
strækningen og på strækningen fra p--pladsen til høfde 1, dog ikke her i
samme grad som på høfdestrækningen. Det har på grund af den kraftige
kliterosion siden midt i 1970’erne været et problem at opnå et solidt bagfæs-
te for høfderne, så bagskæring af disse forhindres.

Gennem de sidste 10--15 år har der dannet sig et større sandflak ud for kys-
ten på strækningen fra Blåvands Huk til ca. høfde 1. Dette sandflak har re-
duceret havets angreb på denne strækning under stormsituationer.

Sydøst for høfdegruppen ned til Høje Knolde Dige har tilbagerykningen væ-
ret større, da denne strækning ud over den naturlige tilbagerykning har un-
dergået en ekstra tilbagerykning på grund af høfdegruppens læsideeffekt.

Længere mod sydøst foregår en stor naturlig kysttilbagerykning, som ikke
er påvirket af høfdegruppen.

Hvis der ikke var blevet foretaget menneskeligt indgreb for at beskytte kys-
ten, ville den naturlige udvikling på Skallingen være, at der ville dannes en
vis sammenhængende klitformation, hvis forside ville blive eroderet under
stormangreb, og som ville blive gennembrudt og overskyllet flere steder un-
der kraftige stormangreb. Klitten ville imidlertid efterfølgende gendannes
ovenpå overskylsfladerne pga. sandfygning. En sådan gendannelse foregår
meget langsomt, men kan fremskyndes ganske væsentligt ved f.eks. hjælm--
eller risplantning. I dag forsøges de svageste klitpartier opbygget ved sand-
flugtsdæmpning, og de lavtliggende sandflader i tidligere havrendinger for-
søges opbygget ved opfangning af sand et stykke inde på fladen, idet der da
er mulighed for dannelse af en fremtidig bred klit.
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4 Kystbeskyttelsens historie

I dette afsnit gives en orientering om kystbeskyttelsens historie i området.
Bilag 4.1 er kopi af Vandbygningsvæsenets detaljerede redegørelse af 8. juni
1953 til Ministeriet for offentlige Arbejder over den tidlige kystbeskyttelse
på Skallingen.

Bilag 4.2 viser forholdene som de var ved Blåvand omkring 1930. Kortet er
blevet ajourført ved indtegning af de otte først byggede høfder, hvorimod de
anlagte diger f.eks. Oksby dige ikke er indtegnet.

Bilag 4.3 er det tilsvarende nyeste KMS--kort over området.

4.1 Diger

De første kystbeskyttelsesanlæg, der blev anlagt på Skallingen var diger. De
første blev anlagt i 1870’erne ved de lokale lodsejeres foranstaltning. Diger-
ne ved høfdegruppen og umiddelbart sydøst herfor blev anlagt som mindre
sandflugtsdiger, således at de bagved liggende landbrugsarealer var nogen-
lunde beskyttet mod sandaflejringer stammende fra sandflugt. Digerne læn-
gere mod sydøst fra og med Høje Knolde Dige til Skalling Ende blev anlagt
til sikring af sejlløbet i Grådyb til og fra Esbjerg Havn. Disse diger blev an-
lagt, hvor klitpartiet var svagt, ud fra den fejlagtige antagelse, at sejlløbet
gennem Grådyb truedes af sandet fra Skallingen, dels direkte ved sand-
flugt, dels ved overskylninger, hvorved store sandmængder befrygtedes ført
ned i Hobodyb og derfra videre ud i løbet.

Efterhånden som udnyttelsen af de nordvestligt beliggende lavtliggende
arealer på Skallingen voksede og fik større og større betydning for befolk-
ningens eksistens, ønskedes mere effektive kystbeskyttelser som større og
kraftigere diger. Disse digeprojekter overskred økonomisk lodsejernes for-
måen, så staten trådte til. Der blev fra 1880’erne frem til 1930’erne på sta-
tens regning udført kystbeskyttelsesanlæg som diger og høfder hvis hoved-
formål primært var beskyttelse af landbrugsarealerne mod sandaflejringer.

Under større højvandssituationer blev og bliver disse arealer oversvømmet.
Disse oversvømmelser kan foregå på to af hinanden uafhængige måder, dels
ved at vand fra Ho Bugt kan trænge ind gennem Havnegrøft, der udgør res-
terne af Ho Bugts indre del, dels ved at havdige eller klit gennembrydes og
overskylles. Ved oversvømmelser fra Ho Bugt aflejres det frugtbare klægma-
teriale, hvorimod oversvømmelser fra havsiden aflejrer sand.

De etablerede havdiger har aldrig været så solide, at gennembrud helt har
kunnet undgås. Digerne har da heller aldrig udgjort en egentlig stormflods-
beskyttelse, da de lavtliggende arealer som nævnt ind i mellem alligevel
oversvømmes, når vand fra Ho Bugt trænger ind. Man har så levet med, at
oversvømmelser indtræder ca. hvert 10. år.

Efterhånden som kysten er rykket tilbage, er havdigerne efter gennembrud
nogle gange genopført lidt mere tilbagetrukket. I dag er situationen den, at
diget/klitten vanskeligt kan flyttes længere tilbage på strækningen fra høf-
de 4 til høfde 11, da diget/klitten så må anlægges på privatejede arealer.
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Sydøst for høfdegruppen ned til Høje Knolde Dige er næsten alle tidligere
diger nu bortskyllet. De er ikke blevet genopført, da en naturlig udvikling
med lokale gennembrud i klitrækken under de største stormangreb godt
kan accepteres og som nævnt er fremmende for nye klitdannelser. I dag er
den overordnede strategi for Skallingen, at sydøst for høfde 6 foretages
mindst muligt menneskeligt indgreb, dog forsøges de svageste klitpartier
udbygget og det lavtliggende terræn på havrendingsflader opbygget ved
hjælp af sandflugtsdæmpende arbejder som ris-- og hjælmeplantning.

4.2 Oksby Dige

Det tilbagetrukne Oksby Dige blev opført i 1926 til beskyttelse af ca. 130 ha
landbrugsjord. Beboerne i området havde ønsket et nyt havdige til erstat-
ning for diget, som under stormfloden i 1923 var blevet fuldstændigt gen-
nembrudt. Fra statens side mente man, at et nyt havdige ville ligge for ud-
sat, og staten ville derfor ikke være medfinansierende, hvorimod der blev
ydet 2/3 statsstøtte til Oksby Dige. Diget bestyres af et digelag.

4.3 Oles Dige

Oles dige er et 300 m langt dige der ligger næsten vinkelret på kysten fra
høfde 5 til Oksby Dige. Diget beskytter de sommerhuse, der mellem høfde 4
og 5 ligger foran Oksby Dige, mod oversvømmelser fra indtrængende vand
fra Ho Bugt eller mod oversvømmelser fra havsiden, hvis dige eller klit syd-
øst for høfde 5 gennembrydes. Under meget kraftige storme vil der være ri-
siko for gennembrud af havdiget mellem høfde 3 og 5, hvorved der vil ske
oversvømmelse af dette lille sommmerhusområde. Oles Dige er opført af
Klitvæsenet og bestyres af et digelag.

4.4 Høfderne

I 1932 blev høfderne 1--8 anlagt og i 1936 yderligere høfderne 9--11. Allerede
fra ca. 1910 og fremefter blev der gentagne gange fra den lokale befolkning
ytret ønske om sikring af kysten med høfder, idet dette af almenheden blev
anset for en universalløsning mod alle kystnedbrydningsproblemer. Vand-
bygningsvæsenet udtalte, at høfder på dette sted var unødvendige, og at en
logisk konsekvens af høfdebyggeri her ville være, at hele Jyllands vestkyst
skulle forsynes med høfder. Så sent som i 1926 og 1928 faldt der fra Vand-
bygningsvæsenets side udtalelser mod høfdebyggeri her. Efter stormfloden i
1928 besluttedes det imidlertid efter politisk pres at bygge høfderne 1--8. Ef-
ter en ny stormflod i 1935 med angreb syd for høfdegruppen besluttedes det
at forlænge gruppen med høfderne 9--11. Høfdebyggeriet og det tilhørende
digebyggeri blev betalt af staten.

Senere er høfderne 9--11 et par gange blevet afkortet for at begrænse den
kraftige læsideerosion sydøst for høfdegruppen. I årene 1981--83 blev de op-
rindelige pælehøfder omlagt til stenkastningshøfder, da de originale høfde-
pæle efterhånden var rådnet op. Stenhøfderne har bl.a. den fordel, at der
ikke som ved pælehøfder opstår dybe strømrender langs siderne.
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4.5 Stendiget

I årene 1984--1990 anlagde Kystinspektoratet stendiget på strækningen fra
høfde 1 til høfde 6. Stendiget udgør et effektivt bagfæste for høfderne, så
disse ikke bagskæres under stormangreb. Endvidere beskytter stendiget det
bagved liggende sanddige henholdsvis klitparti mod erosion under storm-
højvande. Stendiget er anlagt med en kronehøjde, der svarer til 10 års MT
vanstanden, dvs. kote 3,1 m DNN, hvorved egentligt overskyl af stendiget
indtræder med samme hyppighed som oversvømmelse af indtrængende
vand fra Ho Bugt.

Stendiget vil i tilfælde af overskyl også beskytte dels den kystnære del af
Oksby Dige mod direkte erosion, dels vil det begrænse bølgeangrebet på
næsten hele den tilbagetrukne del af diget under såvel vestlige og sydvestli-
ge storme. Nordvestlige storme medfører ikke særligt kraftigt bølgeangreb
på kysten, på grund af dennes nordvest--sydøstlige orientering.

4.6 Strandfodringer

I 1990 udførtes den første strandfodring. Fodringen var planlagt og projek-
teret i 1989 men blev yderligere aktualiseret af de to voldsomme stormflo-
der i januar og februar 1990, hvor stranden blev stærkt eroderet og kystdi-
get på en stor del af høfdestrækningen helt bortskyllet, hvorfor det var
nødvendigt at genetablere et bagfæste for høfderne og en vis beskyttelse
mod nye gennembrud. Der blev fodret i alle høfdemellemrummene.

I 1995 udførtes strandfodring både ud for kommunens p--plads og i høfde-
gruppen mellem høfde 1 og 6. Fodringen ud for p--pladsen betaltes af stat,
amt og kommune i fællesskab.

Allerede i 1960’erne foreslog Vandbygningsvæsenet at forholdene på kysten
kunne forbedres ved en fodring; men ideen skulle modnes og teknologien
forbedres og billiggøres inden den første fodring blev udført mere end 20 år
senere.

4.7 Klit som oversvømmelsesbeskyttelse

På den sydøstligste del af høfdestrækningen og syd herfor er de tidligere
kystdiger af sand flere gange blevet gennembrudt og bortskyllet. Tidligere
har man kunnet genopbygge diget i en mere tilbagetrukken position. På
høfdestrækningen er dette ikke længere muligt på grund af de privatejede
arealer umiddelbart bag vedligeholdelsesvejen.

Som beskrevet i afsnit 3.2 udgøres den naturlige beskyttelse mod oversvøm-
melse på en sandkyst normalt af klitter. Et sanddige kan have højden til at
forhindre oversvømmelse, men på en lokalitet som her vil et dige uden be-
skyttelse af forskråningen hurtigt kunne borteroderes under en storm, hvor
det ikke alene er højden af et digemen i lige så høj grad bredden af diget/
klitten der er afgørende for sikkerheden mod gennembrud.
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Kystinspektoratets strategi er derfor at opbygge et egentligt klitparti i ste-
det for det tidligere kystdige. Dette er efter stormfloderne i 1990 nok så
langsomt gjort dels ved klitfodring mellem høfde 5 og høfde 11 i 1990 dels
ved at plante hjælme på sandfladen mellem strand og vedligeholdelsesvej
fra høfde 11 til Benknolde, så denne flade langsomt hæver sig, efterhånden
som hjælmene fanger fygesandet, se fig. 4.1 og 4.2. Klitten er endnu ikke
opbygget til et sikkerhedsniveau på 10 års MT.

Fig. 4.1 og 4.2 Klitopbygning til erstatning for tidligere kystdige.

4.8 Faskinhøfder

Der blev midt i 1950’erne anlagt faskinhøfder på stranden dels lige nordvest
for høfde 1, dels i nogle af høfdemellemrummene og dels på strækningen
sydøst for høfde 11 til ca. 500 m sydøst for klitpartiet Benknolde. Faskinhøf-
derne blev anlagt for at standse eller nedsætte konstateret forøget kysttilba-
gerykning på disse lokale strækninger. Sidst i 1980’erne blev ca. halvdelen
af faskinhøfderne syd for høfde 11 fjernet.



6

5 Kystinspektoratets tidligere rapporter og redegørelser

Kystinspektoratet har navnlig i årene efter de voldsomme stormfloder i
1990 og 1991 udarbejdet notater og redegørelser over forholdene ved Blå-
vand. Hovedindholdet af disse redegørelser er indarbejdet i denne rapport,
og rapportens afsnit 12 omfatter en liste over de for denne rapport relevante
redegørelser.
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6 Andre kystprojekter

Der har gennem de senere år fra grundejere været arbejdet på gennemførel-
se af fælles private kystbeskyttelser på delstrækninger, hvor staten ikke fo-
restår kystbeskyttelsen. Det har været tilfældet på strækningen fra p--plad-
sen til høfdegruppen, hvor ønsket var en beskyttelse mod yderligere
skrænterosion. Ved Oksby Diges nordlige ende inde i land ligger en gruppe
sommerhuse på det lavtliggende terræn udenfor diget, og disse sommerhuse
kan være oversvømmelsestruede. Her har ønsket været at anlægge et nyt,
kort dige foran Oksby Dige. Endelig har der fra ejerne af nogle af de yderst
oversvømmelsestruede sommerhuse fra høfde 5 til høfde 11 sydøst for Oles
Dige været ønske om en effektiv beskyttelse mod primært oversvømmelse
fra havet, dvs. mod klit-- og digegennembrud, sekundært mod oversvømmel-
se fra Ho Bugt. Ingen af de udarbejdede skitseløsninger er blevet gennem-
ført.

Nogle af sommerhusene øst for Oles Dige er blevet individuelt beskyttet
f.eks. enten ved opbygning af en kunstig forhøjning, hvorpå sommerhuset er
opført eller ved anlæg af et ringdige rundt om huset.
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7 Ejerforhold og interesser langs kysten

Kyststrækningen inddeles i et antal delstrækninger alt efter ejerforhold og
interesser.

7.1 Strækning 1: Blåvands Huk -- p--plads
Strækningen består af et højtliggende klitparti. På strækningen ligger pri-
vatejede sommerhuse. SN forestår sandflugtsdæmpningen her. Gennem de
senere år er der sket en opbygning af en ny klitformation foran den gamle
klit, se fig. 7.1, så der er ikke umiddelbart grund til at foretage kystbeskyt-
telse. Langtidsudviklingen viser imidlertid en tilbagerykning på denne
strækning, hvorfor der sandsynligvis vil opstå erosionsproblemer engang i
fremtiden.

Fig. 7.1 Klitdannelse foran skrænt mellem Blåvands Huk og p--plads.

Staten vil ikke bidrage økonomisk til eventuel beskyttelse mod erosion her.

7.2 Strækning 2: P--pladsen og den mest kystnære del af Fyrvej
Strækningen består af et relativt højtliggende bagterræn. Kommunen ejer
p--plads området. Strækningen er under tilbagerykning, hvorved både p--
plads med servicehus og senere vejen er i risiko for at forsvinde, såfremt
skrænten ikke beskyttes mod erosion. Vejen er en gang tidligere flyttet ind-
ad, fordi en tidligere gren af vejen blev eroderet.

7.3 Strækning 3: Mellem p--plads og høfdegruppe
Strækningen består af et relativt højtliggende bagterræn. Der ligger privat-
ejede sommerhuse på strækningen. Strækningen er under tilbagerykning,
og enkelte af grundejerne i yderste række har selv foretaget mere eller
mindre solid skræntbeskyttelse af deres grund. Sandflugtsdæmpningen på
denne strækning udføres af KI. Dæmpningen sker ved plantning af ris og
hjælme foran skræntfoden. Det herved opfangede fygesand opbygger en lille
klitformation, som danner en stødpude mod skrænterosion under storman-
greb, hvorved skrænttilbagerykningen reduceres, men ikke standses. Sta-
tens arbejde her gavner altså også sommerhusejerne på strækningen.
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Der er anlagt nogle mindre faskinhøfder på stranden på den sydøstligste del
af strækningen. Disse faskinhøfder er i dag næsten helt sanddækkede, se
fig. 7.2.

Fig. 7.2 Næsten sanddækkede faskinhøfder, nordvest for høfde 1.

Staten vil ikke bidrage økonomisk til en direkte beskyttelse af sommerhuse-
ne mod erosion.

7.4 Strækning 4: Høfde 1 til høfde 6

På bilag 7.1 er vist de overordnede ejerforhold på Skallingen. Bilaget er en
tegning, der indgår i rapporten “Kystsikring på Skallingen,1979”. Kystin-
spektoratet ejer strand-- og klitareal fra Oksby Diges nordvestlige ende til
næsten Skalling Ende. På høfdestrækningen ligger KI’s arealgrænse langs
nordsiden af KI’s vedligeholdelsesvej, dog ejer KI også de to viste trekantfor-
mede arealer mellem høfde 3 og 4 og mellem høfde 4 og 5. Oksby Dige ligger
umiddelbart bagved kystskrænten fra høfde 1 til høfde 3. Ved høfde 3 er der
et knæk i digets linieføring, og det forløber herfra i østlig retning ind i land,
så afstanden mellem Oksby Dige og kysten bliver større og større.

De øvrige arealer mellem Oksby Dige og KI’s vedligeholdelsesvej er private-
jede.

Staten ejer og vedligeholder høfderne samt stendiget og forestår sandflugts-
dæmpningen. Endvidere er stranden blevet forstærket ved sandfodring.

Oksby Dige administreres og vedligeholdes af et digelag.

Oksby Dige beskytter i dag et større antal sommerhuse, campingpladsen
samt landbrugsarealer mod oversvømmelse. Da diget blev anlagt, var det
udelukkende landbrugsjord, det beskyttede.

Mellem høfde 4 og 5 ligger et mindre sommerhusområde i trekantarealet
mellem kystklitten, Oksby Dige og Oles Dige.
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I baglandet sydøst for Oles Dige ned til høfde 11 ligger spredte sommerhuse.
Dette område udsættes for oversvømmelse i gennemsnit ca. hvert 10. år, når
vandstanden i Vadehavet bliver så høj, at vandet trænger ind fra Ho Bugt i
øst. Kystinspektoratets og tidligere Vandbygningsvæsenets strategi har væ-
ret også at opretholde et sikkerhedsniveau på ca. 10 år mod oversvømmelse
fra Nordsøen ved anlæg og vedligeholdelse af kystdigerne her. Disse digers
væsentligste formål har gennem årene mere og mere været at danne bag-
fæste for høfderne for opretholdelse af høfdevirkningen.

Såvel Kystinspektoratet som tidligere Vandbygningsvæsenet har advaret
mod tilladelser til bygning af disse sommerhuse og mod tilladelse til genop-
førelse af sommerhuse, når disse var totalt ødelagte efter oversvømmelsessi-
tuationer. Alligevel er der blevet givet tilladelse, og i dag må nogle af disse
genopførte sommerhuse betegnes som luksushuse i forhold til de først opfør-
te enkle huse. Nogle af sommerhusejerne har udført beskyttelse mod over-
svømmelse af deres eget hus. Disse beskyttelser varierer i type og udseende;
der ses bl.a. ringdige, gylletank som fundament, værfter dvs. kunstig forhøj-
ning af terrænet, hvor huset ligger samt beton-- og halmballe konstruktio-
ner, se eksemplerne fig. 7.3 og 7.4.

Fig. 7.3 og 7.4 Sommerhuse med individuel beskyttelse mod oversvømmelse

Høfderne samt stendiget stabiliserer kysten, hvorved Oksby Dige beskyttes.
Den mest kystnære del af Oksby Dige ville i dag være borteroderet, hvis ik-
ke høfderne havde nedsat kysttilbagerykningen, ligesom stendiget i over-
svømmelsessituationerne i 1990 forhindrede direkte erosion foran diget mel-
lem høfde 1 og høfde 3 og dæmpede bølgeangrebet på resten af Oksby Dige.

7.5 Strækning 5: Høfde 6 til høfde 11

Som på strækning 4 ejes kystarealet og grusvejen af KI. Arealet bag grusve-
jen med de spredt beliggende sommerhuse er privatejet. Der ligger i alt ca.
en snes sommerhuse her. Vedrørende oversvømmelsesrisiko for sommerhu-
sene gælder de samme bemærkninger som nævnt for strækning 4.

Høfderne ejes og vedligeholdes af KI.

7.6 Syd for høfde 11

På denne strækning er hele Skallingen statsejet. Kystinspektoratet ejer
strand-- og klitarealerne ned til Skalling Ende, som ejes af Esbjerg Stats-
havneadministration. Resten af Skallingen, dvs. arealerne bagved klitsyste-
met, ejes af Skov-- og Naturstyrelsen.
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Fig. 7.5 og 7.6 viser eksempler på faskinhøfder og erosion på den læsidepå-
virkede kyst sydøst for høfdegruppen.

Fig. 7.5 Faskinhøfder der trænger til vedligeholdelse.

Fig. 7.6 Erosion i klit efter oktoberstormen 1998 sydøst for de sydligste faskinhøfder.
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8 Den nuværende kystbeskyttelse

I dette afsnit beskrives den eksisterende kystbeskyttelse nærmere.

8.1 Fodringen ud for p--pladsen

Den nuværende fodring ud for p--pladsen og ud for vejen ud mod fyret, hvor
denne vej ligger tættest havet, er udført i 1995. Umiddelbart efter storm-
flodsangrebene i 1990 udlagde kommunen bigballer langs den eroderede
skrænt til beskyttelse mod nye angreb, indtil en mere varig løsning var fun-
det. Den udførte fodring beskytter p--plads, servicehus og den kystnære del
af Fyrvej mod erosion. Fig. 8.1 og 8.2 viser fotos fra januar 1999 af fodrin-
gen. Fodringen er udført af meget groft sandmateriale i forhold til det na-
turlige strandsand, hvilket er forklaringen på, at fodringen stadig ligger
næsten intakt trods flere højvandsangreb jf. fig. 8.3. Senest medførte storm-
situationen sidst i oktober 1998 stor kliterosion på hele strækningen fra høf-
degruppens sydende til Skalling Ende. Også på strækningen mellem p--
pladsen og høfdegruppen skete erosion i den nydannede klitformation foran
kystskrænten. Der skete derimod ingen erosion af fodringssandet ved p--
pladsen.

Fig 8.1 Nye klitdannelser på den bageste del af fodringen ud for p--pladsen.
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Fig 8.2 Den ydre del af fodringen ud for p--pladsen.

Fodringssandet har en middel kornstørrelse på ca. 0,6 mm, hvor det naturli-
ge strandsands middel kornstørrelse er 0,15 -- 0,20 mm. Fodringen blev di-
mensioneret til en ca. 3 årig beskyttelse mod erosion af den eksisterende
kystskrænt under forudsætning af, at de indtrufne stormangreb i 1980’erne
indtraf med samme hyppighed i årene efter fodringen. Under forudsætning
af en skrænterosion svarende til langtidsudviklingen i området svarer den
udførte fodring til en 10--15 årig beskyttelse. På grund af det meget grovkor-
nede fodringssand er beskyttelsen faktisk endnu bedre, en teoretisk bereg-
ning viser helt op til en 50 årig beskyttelse. Det er dog vigtigt at pointere, at
den begrænsede udstrækning af fodringen på langs ad kysten nedsætter
disse beregnede sikkerheder, ligesom sikkerheden er afhængig af, hvornår
det næste store stormangreb indtræffer.
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Fig 8.3 Typisk profil af fodring ud for p--pladsen.
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8.2 Klitpleje og sandflugtsdæmpning

Den ene af Kystinspektoratets hovedopgaver er at foretage sandflugts-
dæmpning på strækningen fra kommunens p--plads til ca. 1,5 km sydøst for
høfde 11. Dæmpningen foregår som en del af klitplejen ved plantning af ris
og hjælme.

Fra p--pladsen til høfde 6 danner det opfangede sand langs skrænt-- og klit-
fod en spinkel klit, der samtidigt vil virke som en første stødpude mod
skrænt-- og kliterosion under stormangreb, se eksempel på fig. 8.4. Disse
menneskeskabte klitter når aldrig at blive så solide, at de i sig selv kan
standse skrænterosionen. Senest har denne stødpude vist sin virkning un-
der stormen sidst i oktober 1998, hvor havet eroderede meget kraftigt i hele
klitrækken fra ca. 1,5 km syd for høfde 11 til Skalling Ende, hvorimod der
nordvest for denne strækning, dvs. på strækningen hvor sandflugtsdæmp-
ning udføres, kun blev eroderet det yderste af den sandflugtsdannede klit,
jf. fig. 8.5. Hvis ikke denne klit havde været der, ville der være sket erosion i
den egentlig kystskrænt.

Fig. 8.4 Ny klitdannelse mellem p--plads og høfde 1.

Fig. 8.5 Erosion efter oktoberstorm 1998 i nydannet klit mellem p--plads og høfde 1.
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De sandflugtsdæmpende arbejder har således den effekt, at de ud over at
reducere sandflugten ind over de bagved liggende arealer også reducerer
kystskræntens tilbagerykning.

På strækningen fra høfde 6 til Høje Knolde Dige udføres klitplejen ligeledes
ved plantning af ris og hjælme men på en sådan måde, at fygesandet opbyg-
ger og udbygger det efter stormangrebene i 1990 yderst svage klitparti.

Mellem Benknolde og Højeknolde Dige indtraf gennembrud af klitten to ste-
der under 1990 stormangrebet. Den ene overskylsflade ligger ca. 1,5 km sy-
døst for høfde 11, se bilag 3.9. Her udføres sandflugtsdæmpning på en sådan
måde, at klitfladen langsomt hæves, fig. 8.6. Den anden og større overskyls-
flade ses også meget tydeligt på bilag 3.9 ca. 2 km sydøst for høfde 11. Den-
ne overskylsflade holdes under observation men sandflugtdæmpes imidler-
tid ikke, da Geografisk Institut i forskningsøjemed meget gerne vil følge den
naturlige udvikling af en sådan overskylsflade.

Fig. 8.6 Påbegyndt klitopbygning på overskylsflade i klitten.

Skov-- og Naturstyrelsen forestår sandflugtsdæmpningen på strækningen
sydøst for Høje Knolde Dige, dvs. dels på det af KI ejede areal og dels på det
af Statshavneadministrationen Esbjerg ejede areal. SN har ved brev af 24.
juni 1991 til KI redegjort for sin strategi for sandflugtsdæmpningen. De
sandflugtsdæmpende arbejder holdes i dag på et minimum på strækningen
fra Høje Knolde til klitten bag de to høfder ved Skalling Ende. Dæmpnings-
indsatsen skal primært tjene en sikring af havklitternes svageste partier,
hvormed tilstræbes bevarelse af en lav og bred klit, der tilbagerulles i takt
med kystens nedbrydning. I havrendinger søges nye klitter opbygget ved
udlægning af kvasrækker i lavninger parallelt med klitfoden, men tilbage-
rykket 30--40 m tilpasset forholdene. Når havgennembrud søges undgået,
skyldes det hensynet til forskellige installationer, der tjener drift og pleje af
de bagved liggende arealer og som i særlig grad beskadiges ved havgennem-
brud.
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8.3 Høfdegruppen

Høfdegruppens 11 høfder reducerer kysttilbagerykningen både på selve høf-
destrækningen og på strækningen fra høfde 1 til Blåvands Huk. Til gengæld
medfører høfderne en forøget erosion, læsideerosion, på strækningen umid-
delbart sydøst for høfdegruppen. Bilag 8.1 viser den effekt høfdegruppen
teoretisk har haft på kysten. Bilaget er udarbejdet i forbindelse med en tid-
ligere redegørelse.

Da høfderne blev omlagt til stenhøfder i 1980’erne var strandniveauet høje-
re end i dag. Ved omlægningen til stenhøfder blev der lagt fiberdug ud på
det daværende strandniveau, hvorpå stenene så blev udlagt. På grund af
det nu lavere strandniveau er især nogle af høfderne fra høfde 6 til høfde 11
ved at blive undermineret, hovedsageligt i landenderne på høfdernes læside,
hvor strandniveauet er ekstra lavt se fig. 8.7. Herved udsættes høfderne for
større bølgeangreb, end stenstørrelsen er dimensioneret til, hvorved nogle af
stenene i dæklaget er forsvundet, så dæklaget disse steder er for tyndt, se
eksempel på fig. 8.8.

Høfderne er senest vedligeholdt i 1997 ved tilførsel af sten og afretning af
høfdernes sider.

Fig. 8.7 Eksempel på lav strand på læside af høfde.
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Fig. 8.8 Skade i stenhøfde på høfdens læside. Den underliggende fiberdug er blevet synlig.

8.4 Stendiget

Fra høfde 1 til høfde 6 er anlagt et stendige som bagfæste for disse høfder.
Derved sikres høfderne mod bagskæring og deres virkning fastholdes. Sten-
diget beskytter endvidere den kystnære del af Oksby Dige mod direkte ero-
sion og den tilbagetrukne del af dette dige mod kraftigt bølgeangreb i over-
svømmelsessituationer.

Det har hidtil ikke været nødvendigt at vedligeholde stendiget, idet strand-
niveauet på denne strækning er forholdsvist højt på grund af strandfodrin-
gerne i 1990 og 1995, og ved de sandflugtsdæmpende foranstaltninger ska-
bes et mindre klitparti foran stendiget. Fig. 8.9 og 8.10 viser de to steder,
hvor stendiget blev blotlagt under oktoberstormen 1998.

Fig. 8.9 Stendige blotlagt på en kort strækning efter oktoberstorm 1998.
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Fig. 8.10 Stendigets krone blotlagt efter oktoberstormen 1998.

8.5 Strandfodring i høfdegruppen

I 1990 udførtes en fodring af hele høfdegruppen. Fodringen var blevet be-
sluttet i 1989 da strandprofilet efterhånden var blevet lavt. Situationen blev
kraftigt forværret under de to stormfloder i januar og februar 1990. Den
projekterede strandfodring slog derfor ikke til for opnåelse af det i 1989 pro-
jekterede strandprofil. Fra høfde 1 til høfde 5 blev strandfodringen udført
som oprindeligt planlagt, hvorimod fodringssandet på strækningen fra høf-
de 5 til høfde 11 blev anvendt til en delvis genskabelse af et lavt klitparti,
som dels kunne danne bagfæste for høfderne dels genskabe en vis sikkerhed
mod gennemskylninger af dige og klit her under nye stormangreb. Det var
med den i 1989 vedtagede bevilling ikke muligt efter den voldsomme erosion
i 1990 at hæve klittens sikkerhedsniveau til det tidligere ca. 10 års MT ni-
veau.

Samtidigt med fodringen foran p--pladsen i 1995 udførtes en ny strandfo-
dring i høfdegruppen fra høfde 1 til høfde 6 for styrkelse af stranden, så risi-
koen for underminering og gennembrud af stendiget blev reduceret, dvs. at
også risikoen for kraftigt bølgeangreb på Oksby Dige blev reduceret. Fig.
8.11 viser fodringsbankettet kort efter udførelsen i 1995.

På strækningen fra høfde 1 til høfde 6 ligger stadig meget af fodringssandet
fra de to fodringer, dog er det blevet omfordelt af bølgerne, så der er mest
sand i den sydlige del af hvert høfdemellemrum.

Der er altså endnu ikke udført en egentlig strandfodring på strækningen fra
høfde 6 til høfde 11, og på trods af klitfodringen her i 1990 og efterfølgende
klitpleje er der risiko for, at der kan ske overskyl fra havet også under en
stormsituation der forekommer hyppigere end hvert 10. år, ligesom klitfor-
mationen er for svag til at kunne yde et solidt bagfæste for høfderne under
selv sådanne mindre stormsituationer. I dag er tærskelhøjden på klitpartiet
nogle steder nede på 3,5 m, hvor den bør være mindst 4 m og have en vis
bredde, da de fladt klitprofil er hensigtsmæssigt for den fremtidige aflejring
af fygesand til forstærkning af klitten.
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Fig. 8.11 Fodringsbankettet kort efter udførelsen i 1995.

8.6 Faskinhøfderne

De korte faskinhøfder er oprindeligt anlagt for at stabilisere stranden. Fa-
skinhøfderne umiddelbart nordvest for høfde 1 er næsten helt sanddække-
de, se fig. 7.2. De få faskinhøfder, der findes på strækningen fra høfde 6 til
høfde 11 samt faskinhøfderne sydøst for høfde 11 er i dag meget høje på
grund af det meget lave strandniveau, og de virker hermed visuelt meget
dominerende, se fig. 8.12, 8.13.

Fig. 8.12 Faskinhøfde velvedligeholdt. Fig. 8.13 Faskinhøfder trænger til
vedligeholdelse.
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8.7 Udgifter til kystbeskyttelsen

I årene 1994 – 1998 har udgifterne til kystarbejderne udgjort:

Klitpleje 542.000 kr/år i gennemsnit

Vedligeholdelse af faskinhøfder 417.000 kr/år i gennemsnit

Vedligeholdelse af stendige 0 kr/år

Høfdevedligeholdelse 325.000 kr i alt, udført i 1997

Fodring 7,3 mio kr i alt, udført i 1995 ved
p--plads og høfde 1 til høfde 6

I de nævnte beløb er indeholdt udgifter til materialer og arbejdsløn. Udgif-
terne til klitpleje og vedligeholdelse af faskinhøfder består næsten udeluk-
kende af lønudgifter.
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9 Beskyttelsesstrategi

Efter den seneste debat den 20. april 1993 i Folketinget om statens forplig-
telser vedrørende kystbeskyttelse står det klart, at de hidtidige principper,
hvorefter staten alene engagerer sig i varetagelsen af offentlige hensyn,
fortsat er gældende.

Ved Blåvand erkender staten sit historiske engagement i beskyttelsen af
området og vil videreføre dette i en model tilpasset dagens vilkår. Dette in-
debærer:

-- Den særlige offentlige interesse i området strækker sig fra nogle hundre-
de meter nordvest for p--pladsen til ca. 500 m sydøst herfor.

Her er potentiel risiko for p--plads, servicehus og vej.

Det foreslås, at stat, amt og kommune i et særskilt projekt foretager lø-
bende fodring af området, og hvis behovet akut opstår etablerer kyst-
værn ved p--pladsen.

-- Mellem p--pladsen og høfde 1 er ca. 10 sommerhuse på længere sigt truet
af havet. Staten kan, jf. debat i Folketinget, ikke engagere sig i beskyt-
telse her; men man vil tillade og endda tilskynde til, at punktbeskyttelse
af sommerhusene gennemføres.

-- På strækningen høfde 1 til høfde 6 fortsætter staten sine historiske be-
stræbelser på at fastholde denne strækning med henblik på derved også
at beskytte Oksby Dige.

Der foretages ikke særskilte arbejder med henblik på at stormflodssikre
trekanten: Oles Dige, Oksby Dige og kysten.

Såfremt der på privat basis kan etableres et særskilt projekt for beskyt-
telse af ”trekanten”, er staten villig til at lade stendiget mellem høfde 3
og høfde 5 indgå direkte eller indirekte i denne beskyttelse.

-- På strækningen fra høfde 6 til høfde 11 vil høfderne blive vedligeholdt og
rykket tilbage i takt med klittilbagerykningen, så lang tid som den svage
klit kan udgøre et bagfæste. Høfderne vil blive fjernet, når dette bagfæs-
te ikke længere eksisterer.

Der foretages ikke særskilte arbejder med henblik på at stormflodssikre
baglandet eller ved fodring at vedligeholde en fremtidig klit som bagfæs-
te for høfderne. En sådan sikring må finde sted på privat initiativ.

-- Syd for høfdegruppen vil udviklingen overvejende finde sted på naturens
præmisser. Sandflugtsdæmpning vil stadig blive foretaget til ca. 1,5 km
sydøst for høfde 11 for opbygning af et klitparti til erstatning for de bort-
skyllede diger. Indtil videre foretages dog ikke dæmpningsarbejder på
overskylsfladen lige nordvest for Høje Knolde Dige, da det er af viden-
skabelig interesse for især Geografisk Institut at følge den naturlige ud-
vikling af en sådan flade.
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10 Statens engagement

10.1 Princip for statens engagement i kystbeskyttelse

I henhold til Kystbeskyttelsesloven er det den enkelte grundejers eget an-
svar at kystbeskytte sin ejendom, såfremt han måtte ønske det, og der i øv-
rigt er god grund til at kystbeskytte.

Staten har som en undtagelse fra Kystbeskyttelsesloven efter særlig politisk
aftale gennem årene forestået kystbeskyttelsen på visse strækninger af den
jyske vestkyst, især på strækninger i Ringkøbing Amt samt i Ribe Amt ved
Blåvand. På andre strækninger er indgået finansieringsaftale mellem sta-
ten, det pågældende amt og den eller de pågældende kommuner om kystbe-
skyttelsesarbejder; som eksempler kan nævnes Vestkystaftalen i Ringkø-
bing Amt, Lønstrup og Skagen i Nordjyllands Amt og diger i Sønderjyllands
og Ribe amter samt aktuelt fodringen ud for p--pladsen.

De strækninger, hvor staten forestår kystbeskyttelsen, er strækninger, hvor
der er en potentiel risiko for gennembrud af klit eller dige, hvor et sådant
gennembrud medfører risiko for større samfundsværdier i baglandet, ek-
sempelvis bysamfund eller offentlige trafikforbindelser som vej eller jernba-
ne. Det skal bemærkes, at staten ikke udfører kystbeskyttelse, hvis formål
er at beskytte sommerhuse.

På andre strækninger er der som nævnt indgået aftale om fællesfinansie-
ring af kystbeskyttelse. Disse aftaler omfatter typisk strækninger, som blev
hårdt angrebet under stormfloden i 1981 eller angrebet i øvrigt under de
mange stormangreb, der har forekommet siden midten af 1970’erne. På de
omhandlede strækninger har amt og kommune haft en interesse i, at der
blev kystbeskyttet, og har efterfølgende medvirket i finansieringen, da sta-
ten ikke har villet udvide sine ansvarsstrækninger, men har accepteret at
medvirke i finansieringen, hvis også amt og kommune medvirkede. Disse
aftaler omfatter ikke beskyttelser, der udelukkende har til formål at beskyt-
te sommerhuse.

10.2 Statens engagement i Blåvand

På basis af analysen i denne rapport er statens engagement i kystbeskyttel-
sen ved Blåvand blevet revurderet. Denne revurdering resulterer i en ind-
sats, der beskytter Oksby Dige mod erosion og bølgeangreb, hvorimod der i
fremtiden må forventes temmelig hyppige oversvømmelsessituationer af det
lavtliggende terræn foran Oksby Dige, da den sikkerhed mod oversvømmel-
se, som klitpartiet sydøst for høfde 6 yder, konstant forringes på grund af
kliterosionen. Disse hyppige oversvømmelser kan imødegås, hvis der fodres,
hvilket imidlertid vil kræve hel eller delvis finansiering af de parter, der
måtte ønske denne sikkerhed.

Som beskrevet blev staten oprindeligt involveret dels på grund af oversvøm-
melser af landbrugsjord dels på grund af antagelsen om, at overskyl af Skal-
lingen kunne medføre forringelse af dybdeforholdene i sejlløbet i Grådyb.
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Med etableringen af Oksby Dige blev oversvømmelsesproblemet for land-
brugsarealerne løst. Med den viden, man i dag har om overskyl af Skallin-
gen og især følgerne af sådanne havrendinger, kan man konstatere, at der
hverken er risiko for dybdeforholdene i Grådyb eller for, at der skal blive
dannet et nyt løb tværs over Skallingen.

Ved fastholdelse af den nuværende kystbeskyttelse på strækningen fra høf-
de 1 til høfde 6 beskyttes dels den kystnære del af Oksby Dige mod erosion
og dels reduceres bølgeangrebet på den tilbagetrukkede del af diget i over-
svømmelsessituationer. Denne fastholdelse af kystbeskyttelsen indebærer
vedligeholdelse af høfderne 1 -- 6, fastholdelse af stendiget samt udførelse af
vedligeholdelsesfodringer for fastholdelse af kysten.

På basis af ovennævnte betragter staten dette engagement for tilstrække-
ligt til opfyldelse af, hvad der kan defineres som statens ansvar.

Hvis høfdebeskyttelsen sydøst for høfde 6 også i fremtiden skal være effek-
tiv, vil det kræve, at der bliver udført jævnlige strand-- og klitfodringer,
sandsynligvis ca. hvert 10. år, da høfderne ellers vil blive bagskåret, og mis-
te deres virkning. Staten har hidtil vedligeholdt høfderne 7 – 11, men har
ikke i sinde at udvide sit økonomiske engagement til også at omfatte udfø-
relse af disse fodringer. Derfor har staten i sinde kun at udføre vedligehol-
delse og tilpasning af længderne af høfderne 7 – 11 samt klitpleje og sand-
flugtsdæmpning efter de hidtidige principper på strækningen. Når der ikke
fodres, vil klitpartiet efterhånden forsvinde på grund af erosion, og der vil
indtræde overskylssituationer langt hyppigere end hidtil. Når først en
storm har medført overskyl, vil bølger og strøm have nedhøvlet en sådan
overskylsoverflade, hvorved klitten er blevet endnu svagere mod gennem-
brud. Dette vil betyde, at KI vil nedtage og fjerne høfderne 7 – 11, når klit-
ten ikke længere udgør et bagfæste for høfderne, hvorved deres effekt ikke
længere kan opretholdes.

Endvidere fjernes alle faskinhøfderne sydøst for høfde 6, og indsatsen kon-
centreres fremover om sandflugtsdæmpning.

Som beskrevet har staten ikke ansvar for beskyttelse af de bagved klitten
liggende sommerhuse, og den hidtidige beskyttelses formål har heller ikke
været, at yde disse sommerhuse beskyttelse.

I afsnit 11.5 er konsekvenserne for den her nævnte løsning beskrevet. I af-
snit 11 er endvidere opstillet en anden fremtidig mulighed for kystbeskyttel-
sen sydøst for høfde 6. Denne mulighed svarer stort set til en fortsættelse
som hidtil, men inklusiv fodring og i givet fald med væsentlig økonomisk
medvirken fra de grundejere eller offentlige myndigheder, som måtte have
en interesse i denne beskyttelse.
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11 Fremtidig kystbeskyttelsesindsats

I dette afsnit beskrives den planlagte fremtidige indsats for kystbeskyttel-
sen. Beskrivelsen er opdelt strækningsvis fra Blåvandshuk mod sydøst. På
strækningen sydøst for høfde 6, afsnit 11.5, er beskrevet to forskellige mu-
ligheder for den fremtidige indsats samt konsekvenserne for hver af disse.
Den ene mulighed er en fortsættelse af statens hidtidige økonomiske ind-
satsniveau, hvilket ikke vil kunne forhindre, at der i løbet af en kort årræk-
ke må forventes ganske hyppige oversvømmelsessituationer på grund af
overskyl af det smalle og lave klitparti, som yderligere er udsat for en stadig
erosion. Herved mister høfderne deres effekt, og de vil blive nedtaget og fjer-
net. Den anden mulighed indebærer et beskyttelsesniveau mod gennembrud
og overskyl som hidtil, eventuelt forøget til ca. 10 års sikkerhedsniveau. For
at opnå dette også i fremtiden er det nødvendigt ind imellem at forstærke
den svage klit ved fodringer, hvorved klitstyrken opretholdes og høfderne 7
– 11 bevarer deres stabiliserende kysteffekt. Denne løsning kræver imidler-
tid medfinansiering fra de parter, der måtte ønske opretholdelse af beskyt-
telsesniveauet, jf. afsnit 10.2.

11.1 Nord for p--plads

Der foretages som hidtil ingen kystbeskyttelse. Sandflugtsdæmpningen fo-
retages her af Skov-- og Naturstyrelsen.

11.2 Ud for p--plads og den kystnære del af Fyrvej

Der fodres efter behov for beskyttelse mod skrænterosion. Finansiering af
disse fodringer antages at følge den aftalte fordeling i 1995 mellem stat, amt
og kommune. På basis af de hidtidige erfaringer forventes fodringerne at
skulle udføres hvert 5--10. år.

Fodringen fra 1995 ligger stadig næsten intakt, hvorfor den oprindeligt i
1999 planlagte fodring indtil videre foreslås udsat til 2000. Såfremt fodrin-
gen stadig er intakt efter vinteren 1999/2000 udsættes en fornyet fodring
eventuelt yderligere.

Sandflugtsdæmpning ved ris-- og hjælmeplantning fortsættes som hidtil.

11.3 P--plads til høfdegruppe

Der udføres ingen kystbeskyttelse på denne strækning. Sandflugtsdæmp-
ning ved ris-- og hjælmeplantning fortsættes som hidtil.

11.4 Høfde 1 til høfde 6

Kysten fastholdes på denne strækning ved jævnlige strandfodringer, som
forventes udført hvert 5--10. år. Høfder og stendige vedligeholdes og sand-
flugtsdæmpning ved ris-- og hjælmeplantning fortsættes som hidtil.
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11.5 Sydøst for høfde 6

Som beskrevet i afsnit 10.2 opstilles to muligheder for den fremtidige ind-
sats på denne strækning.

11.5.1 Vigende kystbeskyttelsesindsats

Som beskrevet i afsnit 10 agter staten at holde sit engagement på stræknin-
gen sydøst for høfde 6 på et niveau, der svarer til den hidtidige vedligehol-
delse af høfderne, hvilket vil betyde, at høfderne må opgives og fjernes, når
klitpartiet ikke længere er i stand til at udgøre et bagfæste. Klitpleje og
sandflugtsdæmpning videreføres efter de nuværende principper, men vil i
længden ikke kunne kompensere for kliterosionen. De nuværende faskin-
høfder fjernes.

Denne løsning vil have følgende konsekvenser for kysten og baglandet:

-- så længe høfderne 7 -- 11 kan bibeholdes vil den nuværende kyst-- og kli-
terosion mellem høfde 6 og 11 fortsætte stort set uændret. Mellem høfde
6 og høfde 11 har klitpartiet i dag en bredde på typisk 35 – 40 m. I hen-
hold til kystanalysen i afsnit 3 har klittilbagerykningen her en størrelse
på ca. 1 m/år. Hvis der ikke fodres, må der imidlertid forventes langt
hyppigere oversvømmelsessituationer end hidtil, da tærskelhøjden af det
smalle klitparti er lav, og hvis først en stormsituation medfører overskyl,
vil sådanne overskylsflader efter stormen være eroderet ned til et bety-
deligt lavere niveau, hvorfor hyppigheden for overskyl og dermed over-
svømmelser af baglandet vil tiltage. På lidt længere sigt, måske 10 år,
må imødeses overskyl med hyppighed svarende til måske en gang per
måned i vinterhalvåret. På det tidspunkt, hvor høfderne nedtages, vil de
på grund af manglende bagfæste have mistet deres virkning, hvorved
erosionen på strækningen tiltager.

-- Kystinspektoratets vedligeholdelsesvej vil tilsande, men KI’s arbejdskør-
sel vil imidlertid kunne foregå enten i klitten eller på stranden, når kon-
struktionerne her er fjernet. KI har hidtil tilladt, at sommerhusbeboerne
og turister har benyttet vejen, men denne mulighed vil forsvinde. Vedli-
geholdelsesvejen er ikke udlagt som en offentlig vej.

-- der vil efterhånden også ske tilsanding af de privatejede arealer bagved
KI’s vedligeholdelsesvej, dvs. tilsanding af arealerne umiddelbart om-
kring de fleste af sommerhusene. Foto på fig. 11.1 og 11.2 viser eksemp-
ler på sandaflejringer bag klitten efter gennembrud.

-- de hyppigere oversvømmelsessituationer vil direkte påvirke de over-
svømmede arealer både vand-- og saltmæssigt.

-- de hyppigere oversvømmelsessituationer vil have betydning for det loka-
le stormflodsvarsling og –beredskab for området sydøst for Oksby Dige.
Varslingen forestås af politiet i Varde.
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-- de hyppigere oversvømmelsessituationer kan eventuelt influere på
grundvands-- og afvandingsforholdene for det lavtliggende område, der
beskyttes af Oksby Dige.

I fremtiden vil staten ikke som hidtil tilføre sand fra grusgrav eller fodre for
at lukke huller i klitten efter gennembrud eller for at forhøje nedhøvlede
klitflader efter overskyl. Staten vil udføre sandflugtsdæmpningen på en så-
dan måde, at klitten styrkes bedst muligt; men dette kan kun reducere ned-
brydningstakten af den i forvejen svage klit.

Fig. 11.1 og 11.2 Klitgennembrud fotograferet efter stormene i 1990. Det ses, hvorledes bølger
og strøm har transporteret sand ind på arealerne bag den oprindelige klit. De to fotos er fra
“ Skallingen -- Origin and evolution of a Barrier spit, “ 1995.

11.5.2 Fortsættelse af det hidtidige kystbeskyttelsesniveau

En anden løsning for den fremtidige kystbeskyttelse kunne selvfølgelig væ-
re, at fortsætte nogenlunde som hidtil med bibeholdelse af alle høfderne, da
de nu en gang er etableret. Dette kræver som nævnt vedligeholdelsesfo-
dring, som samtidigt vil forøge klittens styrke. Denne fodring vil på stræk-
ningen fra høfde 6 til høfde 11 kræve hel eller delvis finansiering fra de par-
ter, der ønsker denne beskyttelse opretholdt.
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Konsekvenserne af denne løsning vil stort set være uændrede i forhold til
forholdene i dag. Der vil stadig kunne ske gennembrud under de særligt al-
vorlige stormangreb, som det skete i 1990.

Den nævnte nødvendige vedligeholdelsesfodring mellem høfde 6 og høfde 11
forventes at beløbe sig til 5 – 7 mio. kr. eksklusiv moms per gang, frekven-
sen for arbejderne vil variere med vejrliget, men skønnes at ville være ca. 10
år, hvorfor den årlige udgift til fordeling vil være 0,5 – 0,7 mio. kr.

11.5.3 Fælleselementer for de to muligheder

Uanset om der fodres eller ej vil høfdelængderne blive tilrettet. KI vil udføre
en gradvis afkortning af høfdernes yderender fra høfde 7 til høfde 11, hvil-
ket vil mindske størrelsen af læsideerosionen. De indvundne sten vil blive
anvendt til nødvendige reparationer af høfdeskafterne samt til eventuelle
forlængelser af høfdernes landender. Faskinhøfderne fjernes, hvilket umid-
delbart kan forøge kysterosionen fra høfde 11 til Benknolde, dvs. modsat
virkningen af høfdeafkortningen. Sandflugtsdæmpning vil blive udført, så
klitnedbrydningen reduceres mest muligt.
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12 Liste over relevante KI--rapporter, redegørelser og udtalelser

1979 oktober Kystsikring på Skallingen
Kystteknisk rapport udarbejdet af KI

1980 november KI: Detailprojekt for hovedistandsættelse af høfder

1983 15. marts KI--notat: Kystsikring ved Blåvand. Notatet beskriver
status for kystudvikling og beskyttelse, og der opstilles-
fem løsningsmodeller for fremtidig indsats. Anlæg af-
stendiget blev besluttet på basis af notatet.

1984 oktober Skitseprojekt for ombygning af pælehøfder til stenhøf-
der

1990 3. april Redegørelse fra KI til TRAF for arbejderne ved Blåvand
og forslag til fremtidig indsats

1990 25. april Redegørelse til TRAF fra KI vedrørende den overordne-
de og langsigtede planlægning af kystsikringen

1991 3. april Brev fra KI til TRAF om arbejderne ved Blåvand

1991 3. juni Notat fra KI til Ribe Amt om kysttilbagerykningen ved
Blåvand Strand

1991 13.. juni Brev fra KI til Oles Digelag om oversvømmelsesrisiko
og statens forpligtelser

1991 30. sept. Brev fra KI til Ribe Amt vedrørende Oksby Diges sik-
kerhedsniveau

1991 september KI--notat: Blåvands Huk – Skalling Ende, notat vedrø-
rende forvaltning af og interesser på kyststrækningen
fra Blåvands Huk til syd for høfdegruppen ved Blåvand

1992 14. januar Redegørelse fra KI til TRAF om forvaltningen af og in-
teresser på kyststrækningen fra Blåvandshuk til syd
for høfdegruppen

1992 14. april Redegørelse fra KI til TRAF om det økonomiske omfang
af foranstaltninger mv. gennem årene

1993 17. maj Internt arbejdspapir om beskyttelsesstrategien

1993 16. august Forslag til fodring ud for p--plads fra KI til Ribe Amt

1994 16. nov. Internt KI notat om 1995--fodringen bl.a. med teoretisk
beregnet genfodringsinterval på 50 år!
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