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1 Indledning

1.1 Formål

I disse år bliver der til stadighed større og større fokus på vadehavsre-

gionen som et unikt naturområde. Derfor er der ekstra bevågenhed 

omkring de faktorer, der kan være årsag til en forringelse af områdets 

miljøtilstand. En vurdering og en overvågning af de konsekvenser, som 

oprensning og klapning af sediment har i sådanne miljøfølsomme om-

råder, har derfor høj prioritet.

Formålet med projektet er at opnå en bedre forståelse af de faktorer, 

der har indfl ydelse på den morfologiske langtidsudvikling i Vadehavet 

og dermed på befolkningens levevilkår i vadehavsregionen. Fokus vil 

derfor blive lagt på besejlings- og sedimentationsforholdene omkring 

Esbjerg Havn, digesikkerheden, kystens udvikling og den morfologiske 

udvikling som følge af forventede havspejlsstigninger.

Grådybs tidevandsområde

I forbindelse med den morfologiske analyse af Grådybs tidevands-

område vil fokus blive lagt på Esbjerg Havn og de følgevirkninger, 

oprensningen af havnen og Grådyb har på den morfologiske udvikling 

af Grådybs tidevandsområde. Problemerne med at fi nde oplags- og 

klappladser til det oprensede materiale er til stadighed stigende. Et 

af formålene med analysen af Grådybs tidevandsområde er at belyse 

problematikken omkring tilsanding, oprensning og deponering af 

sediment fra havnen og Grådyb. Herunder problematikken omkring 

miljøfremmede stoffer.

Havspejlsstigning

Der foregår en relativ havspejlsstigning i Vadehavet. I forbindelse med 

et studium af udviklingen i Lister Dybs tidevandsområde i 1998 til 

2001 blev der observeret en netto erosion på vaderne fra Lister Dybs 

AFSNIT 1
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tidevandsområde, hvorimod der i Holland er observeret, at afl ejringer-

ne på vaderne følger med den nuværende havspejlsstigning, hvilket 

svarer til en netto afl ejring. Spørgsmålet er, om dette er tilfældet for 

hele det danske Vadehav, eller om usikkerheden i opmålingerne er år-

sag til den modsatrettede tendens i det danske Vadehav. Da forskere 

over hele verden forventer, at der vil ske en forøgelse af hastigheden, 

hvormed havspejlet stiger, er det vigtigt at følge udviklingen i områ-

der, der er sårbare overfor voldsomme havspejlsstigninger for dermed 

at kunne agere i tide på forventede ændringer.

Et af formålene med projektet vil derfor være at analysere, hvad der 

sker med Grådybs tidevandsområde som følge af en forøget hav-

spejlsstigning. Igen vil fokus ligge på oprensning og deponering af 

sediment, digesikkerhed, samt forlands- og prieludvikling.

Skallingen

Halvøen Skallingen og øen Fanø ligger som barrierer ud mod Nord-

søen, og især den morfologiske udvikling af Skallingen har formentlig 

væsentlig betydning for tilsandingen i Grådyb. Kystdirektoratet har 

fulgt kystudviklingen på Skallingen siden 1969. Overordnet set sker 

der en erosion af Skallingen, og der er bekymring i lokalbefolkningen 

for, at tilbagerykningen af Skallingen kan påvirke oversvømmelses-be-

skyttelsen nord for Esbjerg. Et formål med projektet er derfor også at 

behandle denne problematik.

1.2 Beskrivelse af Vadehavet

Vadehavet strækker sig fra Blåvandshuk i Danmark i nord til Den Hel-

der i Holland i syd, se fi gur 1.1. Det europæiske vadehav har et areal 

på ca. 7700 km², mens den danske del udgør ca. 800 km².

Figur 1.1 Oversigtskort over Vadehavet. 

Tidevandsstørrelsen i den danske del af Vadehavet varierer fra ca. 2 m 

ved den dansk-tyske grænse i syd til ca. 1,3 m ved Skallingen i nord. 

North Sea

Den Helder

Blåvands Huk
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Grundet vindpåvirkning kan vandstanden dog i stormsituationer nå op 

over 4 m over middelvandstanden.

Det danske Vadehav består af en række barriereøer (fra syd - Rømø, 

Mandø, Fanø og halvøen Skallingen), der afgrænser vadehavet fra 

Nordsøen, se kort 1 og fi gur 1.2. Dannelsen af disse barriereøer er 

omdiskuteret, men det menes, at de er dannet i forbindelse med hav-

spejlsstigningen efter den seneste istid (Bartholdy & Pejrup, 1994). Se 

også afsnit 6.1.

Figur 1.2 Oversigtskort over Det Danske Vadehav. 

I områder med tidevand opstår der landskabsformer, som har direkte 

tilknytning til den varierende vandstand. Vadehavet består af en ræk-

ke karakteristiske landskabsformer: Tidevandsrenderne, vaderne og 

marsken. I det efterfølgende vil der komme en kort beskrivelse af de 

forskellige landskabsformer.

Tidevandsrenderne

Renderne i Vadehavet er hovedsageligt dannet af ebbestrømmen. 

Render kan morfologisk adskilles ved deres dimension, beliggenhed 

og strømregime. Renderne kan inddeles i tre hovedtyper: Loer, prieler 

og dyb.
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Loer: Loer er en betegnelse for tidevandsrender i marsken. Loer udgør 

et dræningssystem for større marskområder, hvor vandmængden er 

så stor, at ebbestrømmen kan danne erosionsrender. Strømregimet 

i loerne er domineret af både fl od og ebbe. Da marskens overfl ade 

ligger højere end middelhøjvandet, vil fl oden ikke fordele sig udover 

marsken, men tvinges gennem loerne og oversvømme marsken gen-

nem loerne (Nørrevang, 1969).

Prieler: Betegner strømrender i vaden. Små prieler løber sammen med 

større og afvander dermed dele af tidevandsområdet. Strømregimet er 

hovedsageligt domineret af ebbestrømmen, mens fl odstrømmen kun 

har mindre betydning. Størstedelen af en priel tørlægges ved lavvande 

(Nørrevang, 1969).

Dyb: De største prieler løber sammen i dybene, der ligger mellem 

barriereøerne og forbinder Vadehavet med Nordsøen, og dybene af-

vander således hele tidevandsområdet. Eksempler på dyb er Grådyb 

mellem Skallingen og Fanø samt Juvre Dyb mellem Rømø og Mandø. 

Alt det vand som skal ind og ud i Vadehavet passerer disse dyb, 

hvorfor de er meget dybe og permanent vanddækkede. Grådyb har 

eksempelvis en vanddybde på op til 17 meter. Dybenes strømregimer 

er meget komplicerede, men styres ligeligt af både fl od og ebbe (Nør-

revang, 1969).

Ud for dybene danner der sig ofte et ebbedelta. Deltaet opstår på 

grund af den pludselige ændring i tværsnittet fra dyb til åbent hav. 

Når ebbestrømmen løber ud i havet, falder strømhastigheden plud-

selig, og dermed falder sedimenttransportkapaciteten også. Dette 

giver mulighed for, at der kan afl ejres sediment. Forholdet mellem den 

langsgående sedimenttransport, sedimentmængden transporteret af 

ebbestrømmen og tidevandsamplituden har betydning for, om der 

dannes et delta eller ej.

Den generelle langsgående sedimenttransport på kysten vil medføre, 

at dybenes udløb vil bevæge sig langs med den litorale transportret-

ning. På et tidspunkt vil mundingen være forlagt så meget, at der sker 

et gennembrud, og en ny udmunding skabes. Dette sker oftest som 

følge af en stormsituation (Carter, 1993).

I princippet danner loer, prieler og dyb et vidt forgrenet dræningssy-

stem med en glidende overgang fra mange små kanaler længst inde 

i tidevandsbassinet til få store kanaler sluttende med ét dyb yderst i 

tidevandsbassinet.

Vaderne

Vaderne er den markanteste landskabsform i Vadehavet, se kort 1 

og fi gur 1.2. Vaderne er de områder, som tørlægges i ebbeperioden 

og vanddækkes igen under fl od. Derved spænder højden på vaderne 

mellem ca. 1,5 m og 2 m. Ca. 60 % af Vadehavet består af vader, 

mens resten er vanddækkede dyb, større prieler og vandfyldte lavnin-

ger i vaden (Ribe Amt og Sønderjyllands Amt, 2005).

Overgangene fra vaderne til de andre landskabsformer er meget 

glidende, og det eneste sted der er et markant skel i landskabet, er 
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overgangen fra marsk til vade. Groft set kan vaden inddeles i tre dele: 

Vaderne på læsiden af barriereøerne, vaderne på fastlandssiden samt 

stjerter og vandskelsbanker (Nørrevang, 1969).

Vaderne på læsiden: Her er vadens højeste del umiddelbart ved foden 

af erosionskanten i marsken. Herfra skråner vaden jævnt mod lavere 

niveau. De højeste vaders overfl ade ligger i ca. 0,5 – 0,6 m DVR90 og 

ligger derved klart under middelhøjvandsniveauet på ca. 0,8 – 1,0 m 

DVR90 (Nørrevang, 1969).

Vaderne på fastlandssiden: Disse vader er højere end dem på læsiden 

og når ofte op til middelhøjvandslinien. Disse højvader skråner ikke 

jævnt ud fra fastlandet, men har tit udformning som kæmpe banker 

(Nørrevang, 1969).

Stjerter og vandskelsbanker: Dette er en gruppe af ekstremt høje 

vadebanker, som oftest ligger vinkelret på kysten. De største stjerter 

når helt ud til dybene. Som eksempel kan nævnes Rejsby Stjert i Juvre 

Dybs tidevandsområde, der ved lavvande tørlægges ud til 8 km fra 

fastlandet. På grænserne mellem tidevandsområderne ligger vand-

skelsbanker, der ofte ligger så højt ved lavvande, at de benyttes som 

færdselsveje til barriereøerne. Som eksempel kan nævnes ebbevejen 

til Mandø (Nørrevang, 1969).

Marsken

Mellem vaderne og selve fastlandet befi nder der sig ofte marsk. 

Marsken er et marint forland, som dannes på kyster med tidevand. I 

det danske Vadehav forefi ndes marskområder både ud for fastlandet 

og på bagsiden af barriereøerne. Marsken har en meget begrænset 

udbredelse i vertikal retning, eftersom marsk kun forefi ndes fra mid-

delhøjvandslinien til en øvre grænse for nogle få, men store højvander 

der forekommer årligt.

Marsken dannes ved en kontinuerlig afl ejring af fi nkornet materiale i 

den øvre del af tidevandszonen. Blandt forudsætningerne herfor er, at 

en del af en vade bliver så høj, at salttålende planter kan få fodfæste. 

Planterne vil under de gentagne oversvømmelser grundet tidevandet 

»fange« mere sediment, og marsken vil således vokse i både højden 

og udbredelse (Nørrevang, 1969).

1.3 Teorier omkring Vadehavets udvikling og 
havspejlsstigninger

Områdets geomorfologiske udvikling fra istiden og frem

For ca. 140.000 år siden under Saale istiden var det nuværende Va-

dehav dækket af is for sidste gang. I den efterfølgende varme mel-

lemistid Eem (tiden mellem 140.000 og 120.000 år BP) lå den vestlige 

kystlinie omtrent, hvor den ligger i dag. Området nord for Skallingen 

var sandsynligvis domineret af en landtunge beliggende, hvor Vejers 

Grund i dag befi nder sig. Resten af området var i denne periode dæk-

ket af vand (Larsen og Leth, 2001).



In
dl

ed
ni

ng

13

Under den seneste istid Weichsel (tiden mellem 120.000 til 10.000 år 

BP) var området vest for hovedstilstandslinien et tundralandskab do-

mineret af bakkeøer fra forrige istid, smeltevandsrender samt afl ejrin-

ger skabt af fl oder af smeltevand fra ismasserne mod øst. 

Nordsøen var i denne periode helt tørlagt, da vandet var bundet i de 

store ismasser, og denne periode benævnes derfor Fastlandstiden. 

Smeltevandet fra de store gletschere dannede kanaler gennem lan-

det, og Vestslugen vest for Skallingen har sandsynligvis fungeret som 

afvandingskanal for området i denne periode. Nordsø-området henlå 

derfor som et relativt fl adt område faldende mod vest med store fl o-

der og søer. (Aagaard et al., 1995).

Ved Weichsel istidens afslutning steg havspejlet ca. 25 meter på 1000 

år. Den voldsomme havspejlsstigning medførte, at størstedelen af 

området var oversvømmet omkring 8000 til 8500 BP. Ifølge den klas-

siske barriereteori medførte de store sandmængder, som blev frigivet i 

denne forbindelse grobund for dannelsen af barriereøer som Fanø og 

Rømø (Aagaard et al., 1995).

I dag ligger Skallingen, Fanø, Koresand, Rømø og Sild som et nyt bar-

rieresystem, se kort 1. Systemet ændrer sig stadig, da både Rømø og 

Koresand er under opbygning, mens Skallingen og Sild er under ero-

sion. De vadehavsøer der ligger i anden række (Langli, østlige del af 

Fanø, Mandø og Jordsand) menes at have udgjort et tidligere system 

af barriereøer (Bartholdy & Pejrup, 1994).

Relativ havspejlsstigningen

Som andre kyststrækninger har Vadehavet tilpasset sig det aktuelle 

havspejl gennem tiderne. Der fi ndes forskellige hypoteser om havspej-

lets bevægelser. Nogle viser en jævn stigning. Andre en mere ujævn 

eller fl uktuerende stigning af havspejlet, se fi gur 1.3.
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Figur 1.3 Havspejlsstigninger fra ca. 8000 år BP og frem til i dag. Efter Kystdirekto-

ratet (1999a).

Den relative havspejlsændring består både af isostatiske og eustatiske 

ændringer. Isostatiske ændringer er landsænkninger og – hævninger, 

som skyldes eftervirkningerne af sidste istid og/eller sætning som 
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følge af jordforskydninger. Eustatiske havspejlsændringer skyldes æn-

dringer af vandvolumen i havet. De to fænomener er meget vanske-

lige at adskille.

I denne rapport undersøges vandstandsændringer i Esbjerg som følge 

af såvel isostatiske som eustatiske ændringer i afsnit 4.1.

Den fremtidige udvikling af havspejlet diskuteres intenst i disse år. 

IPCC (1990) har vurderet den nuværende globale havspejlsstigning 

(middelvandstanden) til +15 cm i perioden fra 1891 til 1990.  I Esbjerg 

har vandstandsstigningen mellem 1890 og 1989 været +11 cm. Det 

vil sige, at vandstandsstigningen har været 4 cm lavere i Esbjerg end 

på globalt plan. Den mindre stigning skyldes lokale isostatiske landbe-

vægelser. (Dunn-Christensen, 1992).

Den globale havspejlsstigning de næste ca. 100 år er vurderet udfra 

IPCC og DMI's seneste rapporter (Kystdirektoratet, 2005).

Lokale havspejlsstigninger i cm i forhold til 2005
Scenarier

A2 B2

Havspejl år 2100, Esbjerg + 35 + 29

Havspejl år 2100, Højer + 35 + 29

Tabel 1.1 Scenarier korrigeret for lokale isostatiske bevægelser (Kystdirektoratet, 

2005).

De ovenstående scenarier tager udgangspunkt i IPCC’s Special Report 

on Emissions Scenarios fra 2000. Endvidere er disse scenarier gennem-

analyseret af førende klimaforskningscentre i Europa. Flere lande heri-

blandt Norge, Finland, Holland og Storbritannien har benyttet netop 

disse scenarier i forskellige sammenhænge. Scenarierne giver endvi-

dere mulighed for at vurdere Danmarks klima i fremtiden. (DMI, 2005)

Defi nition af A2 og B2 (DMI, 2005):

A2 forudsætter en heterogen verden med en udvikling, der er lokalt 

forankret. Dette betyder:

• at der fortsat sker en høj befolkningsvækst 

• at økonomisk udvikling er medium

• at teknologiudviklingen er langsom

• at udviklingen er lokalt forankret 

B2 forudsætter en verden, hvor hovedvægten lægges på bæredygtige 

lokale løsninger for så vidt angår økonomi, sociale forhold og miljø. 

Dette betyder:

• at der sker en medium befolkningsvækst 

• at økonomisk udvikling er medium

• at teknologiudviklingen er medium

• at udviklingen er lokalt forankret
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Af tabel 1.1 ses, at høj befolkningstilvækst og langsom teknologisk 

udvikling i forhold til en medium udvikling skønnes at øge vandstan-

den med 6 cm i år 2100. Scenario A2 er af DMI, 2005 betegnet som 

et middelhøjt scenarium, mens B2 betegnes som middel-lavt. Den 

gennemsnitlige temperaturstigning for A2-scenariet vil i Danmark 

betyde en stigning af årsmiddeltemperaturen på 3,1° C ±1,5° C set i 

forhold til temperaturen i 1961-1990. Ifølge B2-scenariet vil gennem-

snitstemperaturen i Danmark stige med 2,2° C ±1,5° C i forhold til 

1961-1990 perioden.

For havet har DMI (2005) bl.a. foretaget estimeringer af middelvinden 

og stormstyrken frem til perioden 2071-2100 set i forhold til normal-

perioden 1961-1990. Middelvinden vurderes at stige med henholdsvis 

4 og 2 % for scenario A2 og B2. Stormstyrken vurderes at tiltage med 

10 % ved A2 og 1 % ved B2.

1.4 Beskrivelse af de kræfter der styrer sedi-
menttransporten

De dominerende kræfter i Vadehavet er tidevand, bølger og vind. 

Sedimenttransporten i Vadehavet styres af disse kræfter og samtidig 

spiller de høje koncentrationer af fi nkornet materiale, saltkoncentra-

tionen og temperaturen ind på de sedimentologiske processer.

Vind

Vinden er en af de kræfter, der styrer sedimenttransporten i Vadeha-

vet. Et tydeligt eksempel på vindens betydning er, at klitterne på Skal-

lingens vestkyst, der er dannet af sand, fl yttet af vindens kræfter (de 

æoliske kræfter).

Længerevarende vind fra én vindsektor kan under stormsituationer 

medføre vindstuvning med forhøjet vandstand i den indre del af Va-

dehavet til følge. Dette kan skabe problemer i forhold til digesikkerhe-

den, da digerne under forhøjet vandstand kan blive udsat for direkte 

bølgepåvirkning.

Vindens kraft overføres selv ved mindre vindhastigheder til havoverfl a-

den, og bølger bygges op.

Bølger 

Bølger i Vadehavet medfører øget resuspension således, at sedimentet 

fl yttes fra et sted til et andet.

Under en storm med store bølger vil bølgerne kunne medføre erosion 

af marskkanten og ekstra erosion af vadefl aderne i området. Bølger 

kan også erodere sedimenter på Skallingens vestkyst.

De sedimenter som frigives af bølgerne kan for eksempel afl ejres i 

sejlrenden ind til Esbjerg Havn eller i havnens bassiner. Efter en storm 

ses derfor ofte en øget afl ejring af sand og fi nkornede materialer i 

sejlrenden og i havnen.
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Tidevand

Tidevandet medfører, at vandstanden i Vadehavet veksler gennem 

døgnet, og at der er højvande og lavvande to gange dagligt. Tidevan-

det er bestemt af solen og måneds tiltrækningskræft. Ud fra analyser 

kan der bestemmes en række tidevandskonstituenter. Disse "konstan-

ter" benyttes til at forudsige hvornår der er høj og lavvande i fremti-

den. F.eks. er der for Esbjerg bestemt over 30 tidevandskonstituenter. 

De to største bidrag kommer fra Månen og benævnes M2 og M4. De 

to tidevandskonstituenter har en periode på henholdsvis 12.42 og 

6.61 timer.

Tidevandet er ofte både vertikal og horisontal asymmetrisk. Ved verti-

kal asymmetri er ebbe og fl odperioden ikke lige lange. Hvis M2 og M4 

er ude af fase dannes der en asymmetrisk tidevandskurve og tidevan-

det bliver enten ebbe eller fl od domineret. Er den relative fase mellem 

0˚ og 180˚ er tidevandet floddomineret og er den relative fase mellem 

-180˚ og 0˚ er den ebbedomineret. 

Vertikal asymmetri vil uundværlig medfører horisontal asymmetri da 

den vandmængde der føres ind i tidevandsområdet også skal ud igen. 

Da afstrømningen fra de danske åer i Vadehavet er minimal vil vand-

volumen der skal transporteres ud og ind være næsten lige stor. 

Når ebbe og fl odperioderne ikke er lige lange vil der ske det at ha-

stigheden i den korte periode vil blive højere end i den lange periode 

dette betegnes horisontal asymmetri.

Desuden vil ebbeperiodens længde være længere, jo længere ind i et 

tidevandsområde man kommer på grund af modstanden i bunden og 

på siderne af løbene. Som nævnt er fl odperioden i den nordligste del 

af Ho Bugt 1-2 timer kortere end ebbeperioden.

Tidevandet påvirker koncentrationen af suspenderet sediment i vand-

søjlen. Dermed har tidevandsstrømmene betydning for afl ejring, trans-

port og erosion af sedimenter i området.

Tidevandet er med til at bringe både vand og fi nkornede sedimen-

ter med frem og tilbage i en konstant udveksling med Nordsøen. 

Tidevandet er også med til at transportere klappede sedimenter fra 

Esbjerg Havns bassiner fra klappladserne til såvel andre områder i Va-

dehavet som ud af tidevandsområdet.

Sedimentologiske processer i Vadehavet

Vadehavet er en fælde for fi nkornet sediment og organiske partikler 

i størrelsesordenen 0,5 til 63 µm (Pethick, 1993). Der importeres se-

diment fra Nordsøen til Vadehavet på grund af en række processer 

skabt af tidevandets bevægelser.

Som oftest bliver kornstørrelserne i et tidevandsområde mindre, jo 

længere ind i området man kommer. I dybene og prielerne fi ndes der 

næsten udelukkende sediment i sandfraktionen, da strømhastigheder-

ne her er for høje til, at fi nkornede partikler kan afl ejres. Tidevands-

fl aderne går fra at være sandede til at blive mere og mere siltede og 

lerede mod land. Denne sortering i kornstørrelserne skyldes blandt an-



In
dl

ed
ni

ng

17

det, at strømhastighederne reduceres mod land, og at sedimenterne 

afl ejres i takt med, at strømhastigheden falder til et niveau, som er for 

lille til at holde sedimenterne i suspension i vandet.

Flere faktorer spiller ind på dette forhold og på opkoncentreringen af 

fi nkornet sediment i områder som Ho Bugt.

Flokkulering

En fl ok er en sammensat »partikel« bestående af små sedimentpar-

tikler, der er kittet sammen, og hvis diameter og faldhastighed er 

væsentligt større end de enkeltpartikler, som fl okken er sammensat af.

Flokkulering sker, når to eller fl ere elektrisk ladede partikler tiltrækkes 

mere end de frastødes af hinanden. Da ler- og siltpartikler normalt 

omgives af et såkaldt elektrisk dobbeltlag, er det som oftest disse par-

tikler, der indgår i fl okkuleringsprocessen.

Flokkulering fremmes blandt andet af stigende salinitet - indtil et vist 

niveau – og af stigende sedimentkoncentrationer i vandet.

Levende organismer som snegle og orm fi ltrerer det omgivende vand 

for næring. Herved indtager de suspenderede partikler, der ender i 

dyrenes ekskrementer. Sediment-partiklerne sammenkittes på denne 

måde af en biofi lm til større klumper (bio-fl okker). Denne proces kal-

des bio-fl okkulering (Pethick, 1993).

Flokkuleringsprocessen har stor betydning for afl ejringen af fi nkornet 

materiale i tidevandsområder som Grådyb, da fl okker har en langt hø-

jere faldhastighed end de enkeltpartikler, som fl okkerne består af. Det 

betyder, at fl okkerne kan nå at afl ejres på vaderne i perioden omkring 

højvande, hvor strømhastigheden er nul, og vandet står stille.

Når strømmen er stærkere, kan fl okkerne genophvivles fra bunden og 

på den måde fl yttes store mængder af sediment frem og tilbage med 

tidevandet.

Settling- og scourlag

Suspenderet sediment begynder at afl ejres, når strømhastigheden 

ikke er stor nok til at holde sedimenterne i suspension. For fi nkornede 

sedimenter og fl okker er det imidlertid sådan, at faldhastighederne er 

så lave, at der går noget tid, fra de er begyndt at falde ned gennem 

vandet, til de når bunden og afl ejres.

Det betyder, at ikke alle partikler er nået til bunds, før strømhastighe-

den i ebbeperioden begynder langsomt at stige igen. Da strømhastig-

heden stiger langsommere og til et lavere niveau i ebbeperioden end i 

fl odperioden, vil man derfor se afl ejring et stykke ind i ebbeperioden. 

Denne effekt kaldes »settling lag«.

»Scour lag« bevirker, at fi nkornet sediment føres i fl odstrømmens 

retning. Dette skyldes, at partiklerne klæber sig til omgivelserne, og 

når først en partikel er landet på bunden, er det derfor vanskeligt for 

strømmen at rive den løs igen. Der skal med andre ord større strømha-

stigheder til at resuspendere en partikel end til at holde den svævende 

i vandet. Dette kaldes »scour lag«.
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2 Konklusion

2.1 Grådybs tidevandsområde

I forbindelse med den morfologiske analyse af Grådybs tidevands-

område er fokus lagt på Esbjerg Havn og de følgevirkninger, oprens-

ningen af havnen og Grådyb har på den morfologiske udvikling af 

Grådybs tidevandsområde. Et af formålene med analysen af Grådybs 

tidevandsområde er at belyse problematikken omkring tilsanding, op-

rensning og deponering af sediment fra havnen og Grådyb.

Siden Esbjerg Havn blev etableret, er der sket en løbende uddybning 

både i selve havnen og i sejlrenden. Vanddybden er i Grådyb uddybet 

til 10,3 MSLV, hvilket svarer til en uddybning på i alt 7 m, siden hav-

nen åbnede. I sejlrenden ind til havnen oprenses der gennemsnitligt 

1.2 mio. m³ sediment om året, hvilket svarer til ca. 9 % af den samle-

de eksport af sand fra Grådybs tidevandsområde. I volumenberegnin-

gerne af kystprofi let på Skallingen er det vurderet, at der i perioden 

1973 til 2003 gennemsnitligt er eroderet 427.000 m³ sediment om 

året fra Skallingens vestkyst. Størsteparten af dette sediment ender 

i sejlrenden og skal fjernes enten ved klapning på Våde Bjælke eller 

klapplads 2b og 3b, Tegn nr. 7.

Inde i Grådybs tidevandsområde sker der erosion af dybene og på 

vaderne under 0 m DVR90. Over 0 m DVR90 sker der afl ejring. Som 

eksempel kan nævnes afl ejringer på Langli Sand, hvor der afl ejres 10 

gang middelvandstandstigningen. I næsten samtlige løb og dyb sker 

der erosion. Samtidig er det vanddækkede areal vokset med 2 %. I alt 

er der mellem 1967 til 2002 afl ejret ca. 27 mio. m³ sediment i Grå-

dybs tidevandsområde. I samme periode er der eroderet 40 mio. m³ 

sediment, hvilket giver en nettoerosion på 13 mio. m³ sediment.

Selve havnen er uddybet og udvidet i fl ere omgange. Havnen fungerer 

som en fælde for fi nkornet sediment og der oprenses i gennemsnit 
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460.000 m² sediment fra havnen årligt. 10 % af dette materiale land-

deponeres, resten klappes på de to aktive klappladser i Grådybs tide-

vandsområde.

DHI har vurderet, at det klappede sediment i tidevandsområdet ender 

i den nordlige del af Ho Bugt, omkring Nyeng og foran Darum-Tjær-

borg diget i syd samt på vandskellet ind mod Knudedyb. Standses 

klapningen af sediment i tidevandsområdet, vil dette betyde en reduk-

tion af nettoakkumulationen i området med 4 %. Dette vil medføre, 

at nettoerosionen bliver større i Grådybs tidevandsområde. De nume-

riske modellerne kan stadig ikke give et præcist bud på hvornår det 

klappede materiale vil mangle og dermed medføre en øget erosion i 

vadehavet, men jo større havspejlsstigningen bliver jo større vil sedim-

entunderskuddet blive. 

Desuden vil standsning af klapningen betyde, at der med tiden vil ske 

en øget erosion foran Darum-Tjærborg diget i den sydlige del af Grå-

dybs tidevandsområde.

Et af spørgsmålene i denne undersøgelse har været, om aktiviterne i 

Esbjerg Havn er hovedkilden til de høje koncentrationer af miljøfrem-

mede stoffer i Grådyb så som tungmetaller, TBT og PAHer.

Ribe Amt har undersøgt tungmetalbelastningen i Grådybs tidevands-

område og vurderet, at sedimenter fra Nordsøen og i et vist omfang 

vandløb bidrager væsentligst til afl ejringen af tungmetaller bundet 

til fi nkornede sedimenter i Grådybs tidevandsområde. Esbjerg Havns 

bidrag til tungmetalafl ejringen i Grådybs tidevandsområde gennem 

klapning er vurderet til at være minimalt.

Sammenlignes TBT-indholdet af prøver taget i tidevandsområdet med 

prøver taget i Esbjerg Havn viser det sig, at klapmaterialernes TBT-ind-

hold ikke kan genfi ndes i Grådybs tidevandsområde. En sandsynlig år-

sag er, at TBT nedbrydes under oprensning, klapning og ved gentagen 

afl ejring, resuspension og transport i tidevandsområdet, da sedimen-

terne og TBT-molekylerne bliver udsat for både lys og ilt i langt højere 

grad ved klapning end i havnebassinerne.

2.2 Skallingen

Halvøen Skallingen og øen Fanø ligger som barrierer ud mod Nord-

søen, og især den morfologiske udvikling af Skallingen har formentlig 

væsentlig betydning for tilsandingen i Grådyb.

Skallingen er med stor sandsynlighed dannet som en lang sandtange 

på samme måde som Søren Jessens Sand vokser mod nord i dag. 

Skallingen der blot er 400 år gammel opfører sig i dag som en trans-

gressiv barriereø, da sedimentet der kommer fra nord i dag afl ejres på 

Ulven ud for Blåvands Huk og derfor ikke når Skallingen.

Som det fremgår af volumenberegningen af Skallingens kystprofi l, 

sker der en materialetransport fra nord mod syd langs Skallingen vest-
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kyst ned mod Skalling Ende. I perioder med høj erosion på Skallingens 

vestkyst ses ligeledes et større oprensningsbehov i Grådyb.

Den gennemsnitlige tilbagerykning af Skallingens kystprofi l er 6,8 m/

år. De største frem- og tilbagerykninger forekommer i perioden 1972 

til 1983 og er specielt store mellem 1978 og 1981. Ændringer i vind-

retningen i slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne er 

sandsynligvis en af hovedårsagerne til, at der sker en voldsom tilbage-

rykning af den sydligste vestkystlinie på Skallingen.

Klitten på Skallingen rykker tilbage med en gennemsnithastighed på 5 

m/år. Klitten i den sydlige del af Skallingen viser tydelig dog fremryk-

ning. F.eks rykker klitten i det sydligste profi l frem med 7,9 m/år. Sam-

tidig rykker det indre strandplansprofi l tilbage med 9,8 m/år. Hvorfor 

det samlede profi l forstejles.

Dominerende vindretninger fra sydvest ser ud til at gavne kystprofi let 

på Skallingen. Især klitten og strandprofi let vokser på den sydlige del 

som følge af den ændrede vindretning. Det vurderes, at klitten i den 

nordlige del af Skallingen ikke vil forsvinde. Klitten vil blive lavere, og 

vil rulle ind over marsken, hvis den ikke bliver hindret af menneskelig 

aktivitet så som tilplantning.

Kystdirektoratet har fulgt kystudviklingen på Skallingen siden 1969. 

Overordnet set sker der en erosion af Skallingen, og der er bekymring 

i lokalbefolkningen for, at tilbagerykningen af Skallingen kan påvirke 

oversvømmelses-beskyttelsen nord for Esbjerg. Et formål med pro-

jektet var derfor også at behandle denne problematik. Forøgelsen af 

højden og volumen af Langli Sand skønnes at have en positiv effekt 

på kystbeskyttelsen af Sædding og Hjerting Strand, da Langli Sand 

beskytter den bagvedliggende kyst fra samme bølgeretninger som 

Skalling Ende.

Analysen af Skalling Ende viser at der ikke kun er én årsag til at Skal-

ling Ende rykker tilbage. Flere faktorer spiller ind på tilbagerykningen 

og der er derfor ikke fundet en høj korrelation mellem erosion af Skal-

ling Ende og uddybningen af Grådyb.

Den reducerede volumen af Tørre Bjælke har medført at bølger fra 

sydlige retninger har større mulighed for at erodere Skalling Ende. Ud-

dybningen af Grådyb har derfor haft betydning for tilbagerykningen 

af Skalling Ende, da øget uddybning har reduceret ebbedeltaets stør-

relse. Analysen viser samtidig at storme og dominerende vindretninger 

der kommer fra mere sydlige retninger er med til at øge erosion af 

Skalling Ende.

2.3 Havspejlsstigning

Et af formålene med projektet har været at analysere, hvad der sker 

med Grådybs tidevandsområde som følge en forøget havspejlsstig-

ning. Fokus er lagt på oprensning og deponering af sediment, digesik-

kerhed, samt forlands- og prieludvikling.
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Der foregår en relativ havspejlsstigning i Vadehavet. Middelvandstan-

den er i Grådybs tidevandsområde steget med 0,09 cm/år indenfor de 

sidste hundrede år. Inden for de sidste 35 år er middelvandstanden 

steget med 0,22 cm/år. Indtil år 2100 er det vurderet, at middelvand-

standen vil stige mellem 0,31 cm/år og 0,37 cm/år.

Den morfologiske ligevægt er testet for Grådybs tidevandsområde. 

Flere af parametrene tyder på, at Grådybs tidevandsområder er ude 

af ligevægt. Grådyb er dog ikke det eneste tidevandsområde, der ikke 

passer ind i sammenhængen mellem tidevandsprisme og tværsnit, vo-

lumen af vanddækket areal og vadernes areal.

Grådybs tidevandsområde har på nuværende tidspunkt et for stort 

vanddækket volumen, hvilket efter teorierne skulle medføre, at der 

sker en import af sediment. Dette er også tilfældet for det fi nkornede 

sediment. Med hensyn til det grovkornede sediment sker der derimod 

en eksport.

Spørgsmålet er, om de hollandske tidevandsområder opfører sig an-

derledes end de danske, hvor tidevandsamplituden er mindre. For at 

få svar på dette spørgsmål er det vigtigt, at de to sidste tidevandsom-

råder i det danske Vadehav bliver analyseret.

To forskellige analyser viser, at Grådybs tidevandsområde ikke vil 

drukne inden år 2100, da havspejlsstigningen skal nå et niveau på 

mellem 0,64 cm/år og 1,4 cm/år, før Grådybs tidevandsområde bliver 

en lagune.

Med hensyn til oprensning og deponering af sediment kan det ikke 

anbefales, at alt klapsedimentet deponeres udenfor tidevandsområ-

det, da Grådyb ser ud til at være ude af ligevægt med havspejlsstig-

ningen. En alternativ løsning for klapning af sediment fra Grådyb inde 

i tidevandsområdet er ikke undersøgt i dette projekt, men eksporten 

af sand fra området kunne muligvis reduceres hvis klapningen af sand 

skete inde i Grådybs tidevandsområde.

Ud over havspejlsstigningen vil drivhuseffekten medføre, at middelvin-

den stiger, hvorfor også bølgeklimaet vil ændre sig. Især vil de større 

vanddybder som følge af nettoerosionen i dybene have betydning, 

ligesom en øget stormstyrke vil medføre fl ere høje højvander. Det bør 

ligeledes bemærkes, at fjernelse af klapsediment kan have indfl ydelse 

på digesikkerheden i Grådyb på længere sigt. Disse forhold vil alt 

andet lige medføre, at digesikkerheden i området formindskes. Det 

har i denne rapport ikke været muligt at kvantifi cere størrelsen af de 

ovenstående effekter i forhold til den fremtidige havspejlsstigning og 

de andre effekter af drivhuseffekten.
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3 Beskrivelse af datagrundlaget

3.1 Beskrivelse af pejlinger og nivellementer

Pejlinger og nivellementer

Oversigt over benyttede opmålinger kan ses på tegning nr. 9 og i bi-

lag 1. På tegning 9 vises liniesystemet, og i bilag 1 ses hvilke linier og 

årgange der er pejlet (indre strandplan) og nivelleret (strand og klit) 

på Skallingens vestkyst i perioden 1969 til 2003. Linierne måles fra ca. 

1100 meter til 5000 meter fra fi kspunkt med undtagelse af linie 6400, 

der måles ud til 6500 meter fra fi kspunkt.

Periode Målenøjagtighed

1963 til 1976  +/- 20 cm

1977 til 1983  +/- 10 cm

1983 til 2003  +/- 5 cm

Tabel 3.1 Målenøjagtighed for Vestkystopmålingerne.

Opmåling af Grådybs tidevandsbassin er foretaget i 1966 til 1969. 

Opmålingen er foretaget ved pejling med enkeltstrålet ekkolod og 

traditionelt nivellement samt fl yfotos. I denne rapport vil opmålingen 

blive refereret som 1967 opmålingen. Opmålingen i 1967 er digitalise-

ret ud fra pejleplaner i målestok 1:10.000. Digitaliseringen indeholdt 

fl ere fejl, som senere er rettet. Standardafvigelsen er vurderet til ± 20 

cm. (Kystdirektoratet, 1999a)

I 2002 blev Grådybs tidevandsområde pejlet med fl erstrålet ekkolod 

og nivelleret i et 200 meter liniesystem (se tegning 9). Standardafvi-

gelsen er vurderet til ± 5 cm.

Standardafvigelsen på mængdeberegningen er vurderet til 21 cm i 

dybde. For hele differensplanen er standardafvigelsen vurderet til 20 

mio. m3. (Kystdirektoratet, 1999a)
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Flyfotogrammeteriske opmålinger

Flyfotogrammetriske opmålinger er foretaget i 1985, 1990 og 1993 

samt i 2005. Opmålingen er en fl adedækkende opmåling af klitten. 

Højden er bestemt ved en bearbejdelse af ortofotos af Skallingen. I 

denne rapport er kun benyttet data fra 1990 fotograferet den 24. 

april 1990. Data fra 1985 ligger ikke i digital form, og dataene fra 

1993 viser en stor afvigelse i den sydlige del. Data fra 2005 var ikke 

færdigbehandlet inden deadline for denne rapport, hvorfor de ikke 

indgår i rapporten.

3.2 Beskrivelse af hydrografi ske data

I Vadehavet er der opstillet fl ere målere til at måle vind, bølger og 

vandstand. Oversigtskortet, tegning nr. 10 viser placeringen af de en-

kelte målestationer i Grådybs tidevandsområde.

Vandstandsdata

Der er benyttet vandstande målt i Esbjerg Havn. Kystdirektoratet har 

selv en vandstandsmåler (Ident: 6401) placeret ved Havnevagten. 

Endvidere modtager Kystdirektoratet vandstande fra DMI (Danmarks 

Metrologiske Institut) (Ident: 6403) registreret af en måler placeret ved 

Fanøfærgens færgeleje i Esbjerg Havn. Til dette projekt er der des-

uden benyttet vandstande fra en måler i Esbjerg Havn, der har målt 

mellem 1889 og 1990. Alle vandstandsdata er i dette projekt omreg-

net til DVR90.

DMI og Kystdirektoratets målere er ikke justeret på samme tidspunk-

ter, hvorfor tallene i visse perioder afviger fra hinanden. Der er i dette 

projekt ikke forsøgt at rette DMIs målinger eller tilnærme de to målere 

til hinanden.

Bølgemålinger

I Fanø Bugt er der placeret en retningsbestemt bølgemåler af Esbjerg 

Havn (Ident: 3071). Bølgemåleren er placeret ca. 12 km sydvest for 

Esbjerg Havn på ca. 15,3 meters vanddybde. Der er foretaget bølge-

målinger siden 17. april 1997. Målehyppigheden er hver tredje time.

Vindmålinger

I Kystdirektoratets database ligger vindmålinger fra Blåvand og Rømø 

(Ident: 6300 og Ident: 7000).

Der er foretaget målinger siden henholdsvis den 20. december 1990 

og den 23. januar 1991. Der måles både vindretning og hastighed. 

Fra 1990 til 2001 er der målt hvert 15 minut, og siden maj 2001 er 

der målt hvert 10 minut.
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3.3 Beskrivelse af model til analyse af sedi-
mentspredning

Kystdirektoratet har fået udarbejdet en undersøgelse af de nuværende 

klappladsers indfl ydelse på sedimentationen i Grådybs tidevandsområ-

de samt af effekten af at fjerne det opgravede materiale fra området. 

(DHI, 2005)

Formålet med undersøgelsen har været at dokumentere følgende:

• Hvorledes ser transport og afl ejring af suspenderet sediment ud i 

Grådybs tidevandsområde?

• Hvor afl ejres det materiale, der klappes på klappladserne E og F?

• Hvad sker der, hvis sedimentet klappes uden for Grådybs tide-

vandsområde?

• Hvad betyder det for den naturlige sedimentbalance i Grådybs 

tidevandsområde, hvis der sker en hel eller delvis fjernelse af det 

opgravede materiale fra systemet?

Nedenfor beskrives kort de metoder som undersøgelsen er udarbejdet 

på grundlag af.

Hydrodynamisk model

Der er opstillet en hydrodynamisk model for hele Grådybs tidevands-

område baseret på vandstandsdata fra Esbjerg Havn, vinddata og at-

mosfærisk tryk fra Vandudsigten samt målinger af strøm og turbiditet 

på klapplads E og F i perioden 15. april til 18. maj 2004.  

Modellen beskriver vandstand og strømningsforhold i området. Mo-

dellen er kalibreret på grundlag af de nævnte målinger med en nøj-

agtighed, som ligger inden for 7 % for middelafvigelse/amplitude af 

vandstanden, 13 % for middelafvigelse/amplitude af strømhastighed 

på Klapplads E og 22% for middelafvigelse/amplitude af strømhastig-

hed på Klapplads F. Den større afvigelse på Klapplads F forklares ud 

fra lokale forhold og vil derfor ikke have betydning for det overord-

nede strømmønster og dermed anvendelse af modellen.

Bølgemodel

En bølgemodel for Grådybs tidevandsområde er blevet opstillet på 

baggrund af målinger af bølgehøjde og –periode. Bølgemodellen be-

skriver bølgernes påvirkning på hydrodynamik og sedimenttransport.

Nøjagtigheden er ikke kvantifi ceret, men DHI vurderer, at der er en høj 

grad af overensstemmelse mellem bølgehøjder, -perioder og – retnin-

ger, når simuleringerne sammenlignes med en tilsvarende undersø-

gelse i Grådyb fra 1992 (Lumborg, 2005).

Sedimenttransportmodel

Endelig er en sedimenttransportmodel opstillet på grundlag af den hy-

drodynamiske model og bølgemodellen. Sedimenttransportmodellen 
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inkluderer sedimentkarakteristika for området og beskriver transport, 

akkumulation og erosion af fi nkornet materiale i Grådybs tidevands-

område.

Modellen er kalibreret på grundlag af de nævnte målinger med en 

middelstandardafvigelse på den målte turbiditet på 10 % for klap-

plads E og F. Det vil sige at middelstandardafvigelsen for den målte 

og simulerede afviger med 10%. Den simulerede udbredelse af sedi-

mentskyer fra klapning på klapplads F stemmer overens med målinger 

foretaget under en tidligere undersøgelse af klapskyens transport i 

området i 1991.

På grundlag af de opstillede modeller er den eksisterende situation 

blevet simuleret, og det er blevet dokumenteret, at modellens afl ej-

ringsmønstre er i overensstemmelse med målinger af sedimentationen 

i området.

Der er også udført modelberegninger af, hvor materialet, der klappes 

på klapplads E og F, afl ejres.

Og endelig er den suspenderede materiale variation som funktion af 

vindens påvirkning simuleret for 6 forskellige vindscenarier: Vind fra 

nordøst, sydøst, sydvest og nordvest samt stille vejr (> 50 % vindha-

stigheder < 5 m/s) og stormvejr fra nordvest.
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4 Analyse af data

4.1 Hydrografi ske data

Vandstande i Esbjerg

I dette kapitel er der foretaget analyse af middelvandstanden, maksi-

mal vandstande, middel høj- og lavvande samt tidevandsamplituden. 

Data benyttet til beregning af vandstand kommer fra DMI, der har re-

gisteret vandstande i Esbjerg Havn siden 1889 og fra Kystdirektoratets 

egne målinger, se afsnit 3.2 for beskrivelse af data.

Middelvandstanden

Figur 4.1 viser middelvandstanden for Esbjerg havn. Den første regres-

sion er foretaget fra 1889 til 1989 på baggrund af middelvandstande 

for hvert af årene (ident 6405). Der er i denne beregning af mid-

delvandstanden ikke taget hensyn til manglende data. I disse 100 år 

er middelvandstanden steget med 11 cm.

Beregnes samme regression fra 1973 til 2004 for Kystdirektoratets 

egne målinger (ident 6401) ses at middelvandstanden nu stiger med 

0,22 cm/år svarende til en fordobling. Middelvandstanden er for disse 

målinger beregnet for hver måned for at begrænse fejl som følge af 

manglende data. Månedsmidlerne er herefter midlet over hvert år. 

Som det fremgår af fi gur 4.1 ses det at der en meget lav vandstand i 

1976 og 1995. Årsagen kan være at der ikke taget hensyn til mang-

lende målinger. Som det fremgår af kurven er der sket en stigning 

af middelvandstandene. Det bør dog bemærkes, at regressionen er 

meget følsom overfor valgt periode, da kurven viser udsving på over 

30 cm.

Foretages regressionen for hele perioden 1889 til 2004 og med skæ-

ringsdato mellem de to måleserier på 1973, fås en stigning på 9 cm 

pr 100 år. Regressionen mellem 1889 og 1973 (ident 6405) er dog 
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behæftet med usikkerhed, da der her er tale om årsmiddeltal og ikke 

gennemsnit for hver måned.
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Figur 4.1 Middelvandstanden for Esbjerg Havn.

I afsnit 1.3 er den fremtidige havspejlsstigning estimeret til henholds-

vis 29 og 35 cm for scenarierne B2 og A2 i år 2100. Benyttes den 

nuværende lineære regression fra 1973 til 2004 (ident 6401) på 0,22 

cm/år som gennemsnitlig stigningen af vandstanden til år 2100 samt 

en middelvandstand i 2005 på 12 cm DVR90, vil middelvandstanden 

år 2100 være steget til 33 cm DVR90.

Dette medfører en havspejlsstigning i forhold til 2005 på ca. 21 cm. 

Sammenlignes dette med B2-scenariet der forudsiger en relativ hav-

spejlsstigning på 29 cm i år 2100, medfører dette scenario kun en lille 

øget stigning i middelvandstanden.

Derimod vil en stigning på 35 cm svarende til A2-scenariet betyde at 

middelvandstanden i år 2100 bliver på 47 cm DVR90. Udregnes den 

lineære regression fra 2005 til 2100 medfører dette, at vandstanden 

skal stige med 37 cm på 100 år.  Det vil sige, at vandstanden ved Es-

bjerg skal stige 4 gange det den er steget de sidste 100 år (9 cm). I 

afsnit 5.2 beskrives konsekvensen af havspejlsstigningen.

Maksimale vandstande

For at få overblik over hvornår der har været forhøjet vandstand i 

området, er de 25 højeste vandstande registeret siden år 1900. I dag 

registreres vandstanden automatisk for hvert 10 minut, mens der i 

starten af måleperioden måltes sjældnere. Dette kan påvirke frekven-

sen af registrerede højvander over tiden, da større målefrekvens alt 

andet lige vil medføre en større sandsynlighed for at måle den højeste 

vandstand.  Som det fremgår af tabel 4.1 falder 2/3 dele af de 25 hø-

jeste højvander i sidste 50 år. Det er ikke undersøgt, om dette skyldes 

målehyppighed, øget hyppighed af storme i området, eller ændret 

vindretninger.
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Periode Antal

1900-1925 3

1925-1950 6

1950-1975 6

1975-2000 9

2000- 1

Tabel 4.1 De 25 højeste vandstande i Esbjerg Havn fordelt på 25 års perioder.

Som det fremgår af fi gur 4.2 blev den højeste vandstand i Esbjerg 

Havn registeret den 24. november 1981 kl. 12:00. Dette svarer til en 

100 års vandstand angivet til VS100 = 410 cm DVR90, mens henholds-

vis 50 års og 20 års vandstanden angives til VS50 = 392 cm DVR90 og 

VS20 = 366 cm DVR90. (Kystdirektoratet, 2002)
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Figur 4.2 De 25 højeste vandstande ved Esbjerg Havn 1889 til 2004. 

Middelhøjvande og middellavvande

I et tidevandsområde spiller såvel vandstanden som tidevandsamplitu-

den, d.v.s. den vandmængde der løber ind og ud af tidevandsområ-

det, en væsentlig rolle.

Tidevandet og dermed vandstanden følger solens og månes cyklus 

herudover påvirkes vandstanden i Vadehavet af vinden. For at fjerne 

forskellige periodiske variationer i vandstanden er denne midlet over 

19 år (Carter, 1993). Kurven over vandstandsstigningen bliver således 

næsten retliniet og følger den lineære regression. Som det ses på fi gur 

4.3 svinger middel høj- og lavvandstanden fra år til år. Regressionen vil 

derfor afhænge af, hvilket år analysen starter, og hvor den ender.

Middelhøjvande og -lavvande er beregnet for hver måned. Års-mid-

delværdien er beregnet som et gennemsnit af måneds-middelværdi-

erne. Høj- og lavvandet er fundet ved hjælp af et program, der leder 

6 timer frem fra første højvande i året. Herefter er der valgt et interval 

på ±4 timer omkring. Der er ikke korrigeret for manglende målinger.



An
al

ys
e 

af
 d

at
a

29

Som det fremgår af fi gur 4.3, stiger middelhøjvandet mere end mid-

delvandstanden. For hele perioden 1889 til 2002 er der sket en stig-

ning af middelhøjvandet på 0,17 cm/år, mens middellavvandet er æn-

dret med -0,04 cm/år. Som for middel-vandstanden er det afgørende, 

hvilket periode der analyseres.
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Figur 4.3 Ændring af middelhøjvande og middellavvande ved Esbjerg i perioden 1889 til 2004.

For at sammenligne med de to opmålinger fra henholdsvis 1967 og 

2002 er der foretaget lineærregression mellem 1967 og 2002. I denne 

periode er middelhøjvandet ændret med 0,24 cm/år, og middellavvan-

det er ændret med -0,01cm/år. Tendensen er altså, at middelhøjvan-

det stiger mere og mere, og at middellavvandet ikke har ændret sig.

Amplituden 

Som det fremgår af ovenstående bliver middelhøjvandet større og 

større og middellavvandet mindre og mindre eller holdes konstant. 

Dette må alt andet lige medføre, at tidevandsamplituden bliver større. 

På fi gur 4.4 ses ændringen af tidevandsstørrelsen fra 1889 til 2004.
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Den lineære regression giver en stigning i tidevandstørrelsen på 0,22 

cm/år i perioden 1889 til 2004. Tidevandstørrelsen er fra 1967 til 

2002 steget med 0,26 cm/år.
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Figur 4.4 Tidevandsstørrelsen 1889 til 2004. 

Tidevandsperioden

Tidevandet bringer den samme mængde vand ind og ud af tide-

vandsbassinet gennem en tidevandsperiode. Hvis tidevandet ikke var 

asymmetrisk, var der ikke noget argument for, at der skulle ske en 

import eller eksport af groftsediment. Når ebbeperioden er kortest, er 

tidevandet ebbedomineret. Ifølge Wang and Weck (2002) er tidevan-

det fl oddomineret indtil øen Sild, mens tidevandet nord for Sild bliver 

mere og mere ebbedomineret.

Tidevandsperioden er analyseret for 10 års perioder fra 1902 til 2002. 

Af disse analyser fremgår at ebbeperioden ca. er 30 minutter kortere 

end fl odperioden. Grådyb er dermed ebbedomineret

Bølger

Siden 1998 er der målt bølger ud for Fanøs vestkyst, se tegning 10, 

og tidsserien er derfor ikke særlig lang. Bølgeenergien ud for Grådyb 

forventes at være lavere end på Vestkysten.
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Figur 4.5 Energifl ux udregnet for Fanø bølgemåleren og Fjaltring bølgemåleren. I 1995 er benyttet registreringer fra 

Rød Klitsand og data fra 1996 og 1997 er gennemsnitstal for manglende målinger.

På fi gur 4.5 sammenlignes Fanø-målerens energifl ux med bølgeener-

gifl uxen fra Fjaltring i perioden 1995 til 2001. Som det fremgår af 

fi gur 4.5 er trenden den samme år for år. Bølgeenergifl uxen er ud for 

Fanø ca. det halve af det som måles i Fjaltring. En væsentlig årsag til 

den lavere bølgeenergifl ux ud for Fanø skyldes læeffekten af Horns 

Rev, der ligger som en undersøisk barriere mod nord.

Vindenergien

Vinden er målt i Grådyb området siden 1910, hvor vinden blev regi-

steret på fyrskibet Vyl ud for Skallingen, se kort 2. Fra Fyrskibet Vyl’en 

foreligger der vindstatistikker fra perioderne 1910-1916, 1921-1938 

og 1946-1978. Siden har DMI målt vinden fra Sæddenstrand Fyr i pe-

rioden 1968 til 1991. Blåvand Fyr har målt siden 1982 og frem.

Den aktuelle vindenergi over 8 m/s er udregnet for Blåvand Fyr. De 

mange forskellige målemetoder og frekvenser medfører, at der ikke 

kan vises en sammenhængende kurve. Endvidere blev vinden ikke re-

gisteret under de to verdenskrige, hvorfor der er huller i måleserien.

Sammenlignes bølgeenergien med vindenergien viser begge beregnin-

ger, at energipåvirkningen fra vest i 1996 og 1997 var lav.

Figur 4.6a viser den procentvise fordeling af vinden. Frem til 1984 var 

energien fra nordvest altid større end vindenergien fra sydvest dette 

ændrede sig i 1984 hvor sydvestenvinden oversteg bidraget fra nord-

vest. Først i 1998 er vindeenergien fra nordvest større end vindener-

gien fra sydvest.
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Figur 4.6a Den procentvise fordeling af 5 års glidende gennemsnit af vindenergien fordelt på vindretninger. Vind-

energi over 8 m/s. Delvis efter Aagaard et al. (1995).

På fi gur 4.6a og 4.6b ses, at den samlede vindenergi stiger i 1930 og 

er lav i 1950’erne. I perioden 1965 til 1979 var vindenergien domine-

ret af vestlige og nordvestlige vinde. Samtidig er vindenergien højere 

i denne periode en før og efter. Omkring 1986 stiger vindenergien 

igen, men denne gang er det vest og sydvestlige vinde, der dominerer. 

I starten af 1990’erne er der en periode med høj vindenergi. Hvor syd 

og sydvestlige vide dominere. Den højeste vindenergi fra Sædden-

strand Fyr er i midten af 1970’erne. 
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Figur 4.6b 5 års glidende gennemsnit af vindenergien fordelt på vindretninger. Vindenergi over 8 m/s. Delvis efter 

Aagaard et al (1995).

4.2 Pejleplan og differensplan

Der er udarbejdet pejleplaner for opmåling i 1967 og 2002, fi gur 4.7 

og fi gur 4.8, samt tegning 1 og 2. Som det fremgår af de to oversigts-

tegninger, er det kun området under højvandslinien, der er opmålt. 

Dette betyder, at marsken ikke er medtaget i denne analyse.
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Figur 4.7 Pejleplan over opmåling fra 1967. Opmålingen på Skallingens vestkyst er foretaget i 1969.

Opmålingen fra 1966 til 1969 er udført både i linier og som spredte 

punkter. Herudover er der under digitaliseringen medtaget de indteg-

nede kurver, hvorfor pejleplanen giver et roligt kurveforløb, se fi gur 

4.7 og tegning 1. Som forventet er der dybt i renderne og lavt langs 

land. Bemærk at der langs digerne i det sydlige område er højsande.

Den største forskel mellem de to opmålinger er 12 km² beliggende 

mellem 0 og -1 m DVR90.

I bilag 2 er de mest almindelige parametre beskrevet. Tidevandspris-

met var i 1967 157 mio. m³ udregnet som differencen mellem volu-

men under MHV på 301 mio. m³ og volumen af løbet under MLV på 

144 mio. m³. Dermed får man den vandvolumen, der gennemsnitligt 

løber ud og ind af området.

Volumen af deltaet var på 44 mio. m³. Volumenet er beregnet som 

differensen af dybdekurverne af det omkringliggende kystprofi l og 

området med deltaet.

Endvidere ses der et meget tydeligt ebbedelta. Deltaet har fl ere gen-

nemskæringer samt et hovedløb. Bemærk at Skalling Ende ligger læn-

gere mod sydøst end i dag. Pejleplanen langs Skallingen og Fanø er 

beregnet på baggrund af Vestkystlinier opmålt i 1969.

Opmålingen fra 2002 er foretaget i linier, se tegning 9.

I 2002 er der ikke foretaget en komplet opmåling af det ydre delta. 

Som erstatning er vestkystlinier fra 1999 benyttet ud for Fanøs kyst 

og Vestkystlinier fra 2002 benyttet for at dække området ud for Skal-

lingen, se tegning 2. Volumen af deltaet i 2002 er beregnet til 37 mio. 

m³.

I bilag 2 er de mest almindelige parametre medtaget. Tidevandspris-

met var i 2002 165,4 mio. m³ udregnet som differencen mellem volu-
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men under MHV på 321,7 mio. m³ og volumen af løbet under MLV på 

156,3 mio. m³. Dermed får man det vandvolumen, der gennemsnitlig 

løber ud og ind af området.

Figur 4.8 Pejleplan over opmåling fra 2002.

Som det fremgår af tabel 4.2 er der store forskelle på arealet i de 

enkelte dybdeintervaller. Da 40 til 44 % af det samlede areal ligger 

mellem 0 og -1 m DVR90 og 23 til 24 % i dybdeintervallet -1 til -2 

DVR90. I alt ligger ca. 80 % af arealet i dybdeintervallet mellem +1 

og -2 m DVR90, så selv en relativ lille ændring medføre en stor netto 

ændring i dette interval.

Interval 2002 1967

[m DVR90] km²   (%) km²   (%)

5 til 2 0,5     (0,4) 0,1   (0,1)

2 til 1 2,4     (1,7) 0,4   (0,3)

1 til 0 18,1   (13,1) 21,5 (13,9)

0 til -1 56,4   (40,8) 68,7 (44,4)

-1 til -2 33,1   (23,9) 36,1 (23,3)

-2 til -5 16,4   (11,8) 17,2 (11,1)

-5 til -7 3,5     (2,5) 4,0   (2,6)

-7 til -10 2,4     (1,7) 2,8   (1,8)

-10 til -15 5,2     (3,8) 3,7   (2,4)

under -15 0,4     (0,3) 0,3   (0,2)

I alt 138,4 154,8

Tabel 4.2 Arealet af de enkelte områder i pejleplanerne.

Standardafvigelsen på mængdeberegningen er vurderet til 21 cm i 

dybden, og for hele differensplanen er standardafvigelsen vurderet til 

20 mio. m3. 
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Differensen

Differensen mellem de to opmålinger ses på fi gur 4.9 og tegning 

3. Som det ses, er der erosion på en stor del af vaderne, i visse dyb, 

omkring Skalling Ende (se kapitel 6 om Skallingen) og ud for Esbjerg 

Havn. Den totale erosion er på 40 mio. m3. Tallet indeholder udover 

naturlig erosion også opresningen af Grådyb samt klapning i Grådybs 

tidevandsområde.

Som det fremgår af fi gur 4.7 og fi gur 4.8 samt tegning 1 og 2, er det 

opmålte areal ikke helt det samme. Dette er der taget hensyn til i det 

følgende. Differensberegningen er foretaget for de to arealers fælles 

polygon. Dette område er på 124,8 mio. m2.

Deltaet i 2002 er 7 mio. m3 mindre end i 1967. Foretages en direkte 

differensberegning af deltaet mellem 1967 og 2002 fås en forskel på 

27 mio. m3. Dette medføre en årlig erosion af deltaet på ca. 770.000 

m3. Forskellen på 20 mio. m3 skyldes metoden, der er benyttet til at 

bestemme deltavolumen.

For at beregne deltavolumen bestemmes kystprofi let uden delta, hvor-

efter der foretages en differensberegning (Bijsterbosch, 2003). I denne 

rapport er de omkringliggende vestkystlinier benyttet til at bestemme 

kystprofi let uden delta. De to deltavolumener er således defi neret ud 

fra et konstrueret kystprofi l svarende til det profi l, der fi ndes når del-

taet er opmålt. Dette vil, - hvis der som på Skallingen sker en generel 

kysttilbagerykning, se afsnit 6.2, - medføre, at deltaets volumenforskel 

bliver mindre end ved en direkte volumen beregning, der medtager 

forskellen i niveauet mellem 1967 og 2002.

Figur 4.9 Differensplan mellem 1967 og 2002.

Områder med afl ejring i Grådybs tidevandsområde er vist med gule 

og røde farver på fi gur 4.9. Især vokser Langli Sand og Søren Jessens 

Sand i perioden. Som eksempel er vist et profi l set fra syd mod nord 
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henover Langli Sand. Profi let er vist på fi gur 4.10 og beliggenheden 

er angivet på tegning 8. Som det fremgår af fi gur 4.10 er der sket 

en afl ejring af ca. 75 cm sand mellem 1967 og 2002. Afl ejringen på 

Langli sand er på 2,14 cm/år. Dette svarer næsten til 10 gange den år-

lige middelvandstandsstigning i Esbjerg Havn, der er beregnet til 0,22 

cm/år, se afsnit 4.1.
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Figur 4.10 Profi l 9 tværsnit over Langli Sand fra sydvest til sydøst.

Endvidere sker der afl ejring i Ho Bugts nordøstlige ende og i områ-

det ned mod Knudedyb (Klyngvese Sand) langs Tjæreborg-Darum 

diget, se tegning 8. De øvrige ændringer beskrives mere detaljeret i 

»Ændringer af løb og dyb« Den totale afl ejring svarer til 27 mio. m3 

svarende til ca. til tre fjerdedele af erosionen. Dette giver i alt en net-

toerosion på 13 mio. m³.

I Grådyb undersøgelsen (DHI, 1992) i 1992 blev øgningen af bølgehøj-

den ved Sædding Strand som følge af ændringen af Skalling Ende og 

Langli Sand vurderet til 19 cm. Herudover er bølgehøjden øget p.g.a 

ændrede vandstandsforhold p.g.a drivhuseffekten. Det er ikke i denne 

rapport foretaget en nyberegning af bølgehøjderne, men det vurderes 

at Langli Sand med tiden vil øge beskyttelsen af Sædding og Hjerting 

Strand, da Langli Sand beskytter den bagved liggende kyst fra samme 

bølgeretninger som Skalling Ende.

4.3 Mængdeberegning for hele Grådybs tide-
vandsområde

Erosion og afl ejring

Der er foretaget en volumenberegning for hver meter for opmålingen 

i 1967 og 2002.  Efterfølgende er ændringerne mellem de to opmå-

linger beregnet. Som det fremgår af tabel 4.3, er der nettoafl ejring 

over 0 m DVR90 og nettoerosion under 0 m DVR90. Samme bereg-

ning er foretaget for Lister Dybs tidevandsområde, og her ses samme 
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tendens med erosion under 0 m DVR90 og ingen ændring eller af-

lejring over 0 m DVR90 (Kystdirektoratet 1999a). Der er ikke taget 

hensyn til oprensning i Grådyb og klapning af sediment fra havnen i 

denne beregning.

Den største nettoafl ejring fi ndes i intervallet 0 til 1 m DVR90. Ses på 

afl ejring pr. arealenhed sker den største afl ejring mellem 2 til 5 m 

DVR90, hvor der i gennemsnit afl ejres 9,7 cm/m2, se tabel 4.3.  

Interval
Netto 

mængde

Nettomængde 

pr. arealenhed

[m DVR90] [mio. m³] cm/m²

2 til 5 0,03 9,7

1 til 2 0,06 4,5

0 til 1 1,50 7,6

0 til -1 -2,54 -4,1

-1 til -2 -0,97 -2,8

-2 til -5 -2,15 -12,8

-5 til -7 -1,76 -47,0

-7 til -10 -3,36 -129,3

-10 til -15 -3,53 -79,4

under -15 -0,30 -86,8

I alt -13,03

Tabel 4.3 Nettomængde i Grådyb tidevandsområde i perioden 1967 til 2002. Ne-

gative tal angiver erosion, positive tal angiver afl ejring.

Den højeste netto erosionsmængde fi ndes mellem -10 og -15 m 

DVR90. Analyseres på den gennemsnitlige erosion pr. arealenhed 

ses et lidt andet billede. Da arealet i intervallet -7 til -10 m DVR90 er 

mindre, bliver nettoerosionen pr. m2 tilsvarende større. Ved at regne 

pr. m2 kan man bedre sammenligne de enkelte dybdeintervaller, se 

tabel 4.3. Erosionen på 3,36 mio m3 i dybde intervallet -7 til -10 dæk-

ker over uddybningen af Grådyb fra i 1960'erne og igen i starten af 

1990'erne, se afsnit 4.6.

Udover analysen af mængderne i de enkelte koteintervaller er mæng-

deændringerne for de enkelte landskabstyper angivet i tabel 4.4.

Forlandet er i denne rapport defi neret som området over middelhøj-

vandet. Dvs. alt over 0,73 m DVR90 i 1967 og alt over 0,79 m DVR90 

i 2002. Selv om afgrænsningen af forlandet er steget 6 cm, er der 

inden for den fælles polygon opmålt mere marsk/forland i 2002 end 

i 1967. Det bør bemærkes, at forlandet kun delvist er opmålt. Afl ej-

ringen svarer til 0,28 cm/år hvilket er større end middelvandstands-

stigning i Esbjerg Havn, der er beregnet til 0,22 cm/år. Den laveste del 

af forlandet, intervallet mellem 1 til 2 meter DVR90 følger ikke med 

middelvandstanden da der i dette interval kun er målt en afl ejring på 

0,13 cm/år. 

Interval 

[m DVR90]

Landskabstype Mængde 

[mio. m³]

2 til 3 Forland 0,0

1 til 2 Forland 0,1
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0 til 1 Vader 1,5

-1 til 0 Vader -2,5

-2 til -1 Dyb/prieler -0,9

-5 til -2 Dyb/prieler -2,0

Under 5 Dyb/prieler -8,2

Tabel 4.4 Erosion og afl ejring i forskellige koteintervaller

Forlandet er i denne rapport defi neret som området over middelhøj-

vandet. Dvs. alt over 0,73 m DVR90 i 1967 og alt over 0,79 m DVR90 

i 2002. Selv om afgrænsningen af forlandet er steget 6 cm, er der 

inden for den fælles polygon opmålt mere marsk/forland i 2002 end 

i 1967. Det bør bemærkes, at forlandet kun delvist er opmålt. Afl ej-

ringen svarer til 0,28 cm/år hvilket er større end middelvandstands-

stigning i Esbjerg Havn, der er beregnet til 0,22 cm/år. Den laveste del 

af forlandet, intervallet mellem 1 til 2 meter DVR90 følger ikke med 

middelvandstanden da der i dette interval kun er målt en afl ejring på 

0,13 cm/år. 

Som det fremgår af fordelingen i tabel 4.5 udgjorde forlandet i 1967 

opmålingen 0 %, mens den i 2002 udgjorde 2 %. Pedersen et al. (in 

press) har opmålt ændringerne af marsk og sandholdig marsk i pe-

rioden 1964 til 1999 ved at benytte fl yfotos. Af disse undersøgelser 

fremgår, at arealet af hele marsken i Grådybs tidevandsområde er for-

mindsket med 0,36 km² svarende til 250.000 m³ i de 35 år.

Ses på det gennemsnitlige areal af forlandet udgør det kun 1,7 km2, 

mens vade-arealet udgør 82 km2, og prieler/dyb udgør 63 km2. Ud 

fra disse tal kan den gennemsnitlige erosion og afl ejring beregnes. 

Forlandet udgør et meget lille areal, og usikkerheden på den gennem-

snitlige afl ejring er 21 cm. Afl ejringen på forlandet er beregnet til 0,3 

cm/år, dvs. ca. det halve af, hvad der blev fundet i Lister Dyb.

Areal i % 1967 2002

Areal af forland/ totalt areal 0 2

Areal af vader/ totalt areal 58 54

Areal af dyb/løb/ totalt areal 42 44

Tabel 4.5 Fordelingen af forland/vade og dyb i Grådybs tidevandsområde

Vaden er i denne rapport defi neret som arealet mellem middelhøjvan-

de og middelspringlavvande (MSLV). I 1967 var MSLV -0,80 m DVR90 

og i 2002 var MSLV -0,82 m DVR90. Mellem 1967 og 2002 er vaden 

efter denne defi nition er blevet 8 cm højere. Tilvæksten i dette om-

råde er positiv. Igen er det den øverste del af vaderne der følger med 

middelvandstandsstigning mens der på den nederste del sker erosion. 

Ud fra vadernes areal på 82 km² og mængdeberegningen, der gav 1 

mio. m³ erosion, kan netto-erosionen på vaderne beregnes til 0,1 cm/

år. Dette tal ligger mellem det, der er fundet i Lister Dyb (0,6 cm ero-

sion pr. år) og tal fra Holland, hvor der er en gennemsnitlig afl ejring 

på 0,2-0,3 cm/år (Louters & Gerritsen, 1994).
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4.4 Ændringer af løb og dyb

Dyb i Grådybs tidevandsområde

Som det fremgår af tegning 3 er der sket fl ere ændringer i dybenes 

beliggenhed i Grådybs tidevandsområde. I de følgende afsnit vil dybe-

nes ændringer blive beskrevet.

Hobo Dyb

Som det fremgår af oversigtskortet, tegning 4 ligger Hobo Dyb mel-

lem Skallingen og Langli. Dybet forsyner den vestlige del af Ho Bugt 

med vand i fl odperioden.

På tegning 4 ser det ud som om at Hobo Dyb mæandrerer mere og 

mere i den sydlige del, og at dette medfører erosion af Skalling Ende. 

Dybet mæandrerer således, at mæanderbuerne fl ytter sig mod syd, 

dvs. i ebbestrømmens retning.

Ved profi l 1 er dybet blevet lavere og bredere. Maksimum dybden var 

i 1967 ca. - 6,7 m DVR90, og i 2002 var den knap -4,5 m DVR90. 

Grundet erosion til siderne kan løbet transportere mere vand over et 

større areal.

Længere opstrøms ved profi l 2 har løbet forskudt sig i vestlig retning 

med ca. 250 meter. Det ser ud til at dybet også her er blevet 2 meter 

lavere. Ved profi l 3 ved Langlis sydspids er dybet kun blevet 0,5 meter 

lavere, men har forskudt sig i østlig retning med ca. 75 meter.
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Figur 4.11 Profi l 4 set fra syd mod nord. Se beliggenhed på tegning 4.

I profi l 4 der ligger ud for Langli, se tegning 4 og fi gur 4.11, er der 

sket en forskydning mod sydvest. I denne del af løbet er profi let blevet 

smallere og dybere. I det nordlige profi l 5 har dybden af Hobo Dyb 

ikke ændret sig. Dybet er dog blevet smallere og er fl yttet med syd-

vest.

Ifølge Bartholdy og Hasholt (1992) er mæanderlængden proportional 

med strømløbsbredden, hvilket vil sige, at jo bredere strømløbet er, jo 
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længere er buerne. Det ser ikke ud til, at længden af mæanderbuerne 

er øget - kun at dybet mæandrerer mere.

Hobo Dyb er således blevet lavere og bredere vest for Langli Sand, 

samtidig med at der kun sker en forskydning af dybet mod Skallin-

gens østkyst.

Hjerting Løb

På tegning 5 ses Hjerting Løbet, der forsyner Hobo bugts nordlige del 

med vand i fl odperioden. Den største ændring ses hvor løbet er delt i 

to ud for Hjerting. I profi let tæt på udløbet i Grådyb sker der en ero-

sion af dybden. Løbet er blevet ca. 2 meter dybere. Endvidere er der 

sket en erosion på mellem 1 til 2 meter på kanten af Grådyb ind mod 

Sædding Strand i de 35 år. Mens der mod vest er sket en afl ejring på 

op til 3 meter på Langli Sand.

I profi l 2 er dybden forøget med 0,5 meter, og tværsnittet er forøget 

til begge sider. Dybden af udløbet ligger i de to sydligste profi ler i -12 

m DVR90. I profi l 3 er løbet blevet 0,5 meter dybere, bundkoten er på 

dette sted -8,5 m DVR90, og løbet fl ytter sig mod vest, se tegning 5.

Ud for Hjerting (profi l 4) er der i alt tre veldefi nerede løb. Et helt nyt 

løb er opstået ca. 0,5 km mod øst. Løbet er eroderet 3 meter ned i 

vaden mellem det gamle Hjerting Løb og Hjerting med en bundkote 

på -5 m DVR90. Desuden fi ndes to veldefi nerede løb med en tærskel i 

kote -4 m DVR90. De to løb ligger vest for det nye løb. Bunden ligger 

i henholdsvis -7 m DVR90 og -6,5 m DVR90 på det vestlige og østlige 

løb. Begge løb er fl yttet mod vest, men det er det østlige løb, der er 

blevet mere veldefi neret.

I profi l 5 er det vestlige løb bredt og har en bundkote i -5 m DVR90. 

Det østlige løb deler sig i to mere veldefi nerede løb. Dog ligger tær-

skelen mellem de østlige løb kun 1 meter over bunden.

I profi l 6 ud for Langli er der igen sket en uddybning af det vestlige 

løb. Bunden af løbet ligger i 2002 i -8,5 m DVR90 i forhold til -3 m 

DVR90 i 1967. I den østlige del er der sket en afl ejring midt mellem de 

to løb således, at der nu er en 0,5 km bred fl ade i kote -2 m DVR90 

mellem de to løb.

I profi l 7 fl ytter begge løb sig mod vest, se fi gur 4.12 og tegning 5. 

Det østlige løb får et mindre tværsnit, men uddybes, mens det vestlige 

løb vokser både i tværsnit og dybde. Bunden af begge løb ligger i -6 

m DVR90. I profi l 8 ud for Vesterstrand sker der erosion af hele den 

vestlige del, og det nye løb mod vest er tydeligt i 2002. Ind mod fast-

landet sker der afl ejring. I profi l 9 erkendes kun et løb. Løbet er også i 

dette profi l blevet dybere (knap 1 meter).
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Figur 4.12 Profi l 7 set fra syd mod nord. Se beliggenhed på tegning 5.

Mellem profi l 9 og 10 ændrer løbet retning og har nu et mere øst-

vestligt forløb. I profi l 10 ses afl ejring i bunden af løbet, og erosion 

på siderne af løbet. I profi l 11 bliver det østlige løb mere veldefi neret 

med en bundkote på -3,5 m DVR90, mens den vestlige del bliver mere 

fl ad, men bibeholder tværsnittet.

Udviklingen af Hobo Dyb og Hjerting Løb tyder på, at Hjerting Løb i 

dag transporterer mere vand fra Ho Bugt end tidligere.

Grådyb

Tegning 6 viser forløbet og profi lerne, der er analyseret i Grådyb.

Profi l 1 er det yderste tværsnit. I 2002 er tværsnittet bredere, men 

ikke så dybt som i 1967. Dybden er aftaget med ca. 3 meter, og den 

maksimale bundkote var i 2002 knap -13 m DVR90. Det bør bemær-

kes, at den opmålte dybde i løbet, er afhængig af om der lige er 

foretaget oprensning, eller om der snart skal foretages oprensning i 

området.

I profi l 2 og 3 er dybden i 2002 maksimalt henholdsvis -14,5 og -15 

m DVR90, hvilket er dybere end i 1967. Grådyb har i 2002 en mere 

stejl kant mod nord og er fl yttet mellem 100 til 200 meter mod syd, 

se fi gur 4.13.

I profi l 4 fl ytter dybet sig ikke, men dybden er i 2002 2 meter dybere 

end i 1967. I profi l 5 har Grådyb en tærskel midt i løbet, som deler 

det i to. I Profi l 6 er dybet igen ét løb, og dybden er også her forøget 

med 2 meter til en bundkote på -16 m DVR90.
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Figur 4.13 Profi l 3 viser Grådyb syd for Langlisand. 

I profi l 6 og 7 ses afl ejring mod Fanø, og dybet er fl yttet mod nordøst. 

Grådyb er i disse to profi ler blevet 1 til 2 meter dybere især i den øst-

lige del af profi let. I profi l 8 er der ingen ændring af dybden, men der 

er sket en forøgelse af tværsnittet. Profi let ligger tværs over klapplads 

E. I profi l 9 til 11 ses profi ler ud for Esbjerg Havn. Det generelle billede 

er, at uddybningen sker ned til en ny dybde, og at der sker afl ejring i 

den vestlige del af profi let.

I profi l 12 og 13 sker der ingen ændringer af dybets beliggenhed. Kun 

dybden ændres, og især er der sket en uddybning i profi l 13.

I profi l 14 ses uddybningen foran Australien Kaj, hvor de store skibe 

ligger ved ydersiden af havnen, se tegning 6 og 11. I profi l 15 ses i 

2002 et stort hovedløb, der i 2002 mere eller mindre er vokset sam-

men med en vestlig gren. Hovedløbet er også her blevet 0,5 m dybe-

re. I profi l 16 ses to løb. Begge løb er i 2002 blevet ca. 0,5 m dybere. 

I profi l 17 er der to løb: Et med bundkote i -5,5 m DVR90 og et med 

bundkote i 3,2 m DVR90. Det vestlige løb er blevet ca. 1 meter dybe-

re. I den sydlige del af Grådyb er der igen et veldefi neret løb henover 

vandskellet, der deler Grådyb og Knudedyb.

4.5 Sedimentbudget

Sedimentbudgettet skal illustrere hvor sedimentet kommer fra og hvor 

det forsvinder hen. I dette budget er alt sedimentet omregnet til ton/

år. Omregningen til ton/år er nødvendig da visse parametre så som 

primærproduktion og atomsfærisk nedfald er angivet i ton/år 

Der er opstillet et sedimentbudget ud fra volumenberegningen. For at 

omregne sedimentet til ton/år er der foretaget følgende forudsætnin-

ger:

• Vaden er opdelt i to grupper: Første gruppe består af sand, mens 

anden gruppe består af en vis mængde fi nkornet materiale. 

Anden gruppe er bestemt af Pedersen et al. (in press), der har 
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opstillet sedimentbudget for fi nkornet materiale i Grådybs tide-

vandsområde - se tabel 4.6. Vaderne er i denne rapport defi neret 

som arealet over middelspringlavvande (MSLV).

• I prieler og løb afl ejres og eroderes kun sand.

• For at kunne omregne et volumen til t/år er det nødvendig at 

kende tør-rumvægten. For rent sand med et vandindhold på 0 % 

er denne 2,65 g/cm³. Ud fra Pedersen et al. (in press) er det vur-

deret at tør-rumvægten for sanddelen i sedimentbudgettet kan 

sættes til 1,65 g/cm³ med en usikkerhed på omkring 0,5 g/cm³. 

Da usikkerhederne på volumenberegningerne er sat til 20 mio. 

m³ vurderes det, at det er realistisk at benytte et gennemsnitstal 

for tør-rumvægten.

• Åerne i området bidrager med en vis mængde sediment over 63 

µm, men denne sedimentmængde er ikke medtaget i dette sedi-

mentbudget.

Import/eksport af sand kommer primært fra Nordsøen på samme 

måde som det fi nkornede materiale. Bemærk den høje usikkerhed i 

volumenberegningerne. Det har ikke været muligt at reducere denne 

usikkerhed. Som angivet i afsnit 3.1 vil der være en standardafvigelse 

på 21 cm i dybden og for hele differensplanen er standardafvigelsen 

fastsat til 20 mio. m3.

Nr. Sedimentbudget Sediment Usikkerhed Kilde

103 t/år 103 t/år

1 Kystfremrykning 3,15 0,3 Pedersen (in press)

2 Afl ejring på marsk 57,91 10,52 Pedersen (in press) 

Klapning af havnesediment 

fi nkronet
97 - DHI (2005)

3 Afl ejring på mudderfl ade 29,2 6,89 Pedersen (in press) 

Netto afl ejring fi nkornet 90,26 17,71 Pedersen (in press) 

Klapning af havnesediment 

sand
20 DHI (2005)

4 Netto afl ejring sand 23 940

5 Bidrag fra vandløb 10,19 2,03 Pedersen (in press) 

6 Bidrag fra Esbjerg 0,85 0,31 Pedersen (in press) 

7 Bidrag fra primærproduktionen 9,68 4,07 Pedersen (in press) 

8 Bidrag fra atmosfærisk nedfald 0,42 0,05 Pedersen (in press) 

9 Bidrag fra erosion fi nkornet 14,63 1,88 Pedersen (in press) 

I alt fi nkornet materiale 35,77 8,34 Pedersen (in press) 

10 I alt eroderet sand 647 940

11 Bidrag fra Nordsøen 53,49 26,05 Pedersen (in press)

12 Oprensning i Grådyb 57 -
Esbjerg Havn 

(2003)

13 Eksport af sand til Nordsøen 585 940

Tabel 4.6 Sedimentbudget for fi nkornet materiale under 63 µm efter Pedersen (in press) og sedimentbudget 

over 63 µ. Nr. i første kolonne henviser til tallene på fi gur 4.14.

Bemærk at afl ejring samt erosionen i tidevandsområdet indeholder 

den sedimentmængde der klappes i Vadehavet. De 97 og 20 t/år 
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indgår i sedimentbudgettet, men om det er nettop det klappede se-

diment der afl ejres på vade eller marsk eller eksporteres til Nordsøen 

kan med nuværende modeller ikke kvantifi ceres. Oprensningens-

mængden i Grådyb er vist i tabellen denne mængde er en del af eks-

porten til Nordsøen. Den samlede sandtransport ud af området bliver 

derfor 624 t/år.

Skallingen

Fanø

Esbjerg

13

10
4

2

6

9

3

1
7

8

5

11

12

Figur 4.14 Sedimentbudgettet for fi nkornet materiale under 63 µm efter Pedersen et al (2006) og sediment-

budget over 63 µm. Se tabel 4.6 for defi nition af tal og mængder.

Som det fremgår af sedimentbudgettet udgør afl ejringen 20% af den 

samlede mængde men der sker en netto eksport af sand og en netto 

import af fi nkornet materiale. Alt i alt fjernes der 571 t sediment fra 

Grådybs tidevandsområde om året. Oprensningen udgør ca. 10 % af 

denne mængde. 

4.6 Oprensning i Grådyb

Startskuddet til Esbjerg Havn gik i 1868, hvor man i Rigsdagen ved-

tog loven om Esbjerg Havn (Simonsen, 2001). Med etableringen af 

havnen opstod behovet for at holde en stabil sejlrende til Esbjerg. På 

dette tidspunkt varierede sejlløbets dybde mellem 2,4 og 4,5 m MSLV 

(Esbjerg Havn, 1975).

I 1874 startede oprensningen af Grådyb Barre, og i løbet af de næste 

130 år er dybden forøget i fl ere omgange til de nuværende 10,3 m 

MSLV svarende til 9,5 m DVR90, se fi gur 4.15. Indtil 1874 var der tale 

om naturlig vanddybde over Grådyb Barre, se fi gur 4.15.



An
al

ys
e 

af
 d

at
a

45

1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Dybde
m MSLV

Naturlig løb

Uddybet løb

Figur 4.15 Udviklingen af minimumsdybden under lavvande (MSLV) i Grådyb sejlrende 1840 til 2005. Usikkerhed om-

kring vanddybden under 2. verdenskrig er angivet ved at kurven er brudt i denne periode. (Esbjerg Havn, 

1975), (Statshavneadministrationen, Esbjerg, 1993).

For at opretholde en vis vanddybde over Grådyb Barre er det til sta-

dighed nødvendigt at oprense sejlløbet. I gennemsnit oprenses der ca. 

1.2 mio. m3 sediment om året.

Periode Vanddybde Gennemsnitlig oprensning

m MSLV  pr. år i 1000m³ pr. meter vanddybde i 1000m³/år

1899-1902 -4,7 138 29

1903-1908 -5,6 186 33

1909-1921 -6,2 360 58

1922-1951 -6,7 706 105

1951-1966 -7,7 1160 151

1967-1993 -9,3 1186 128

1993-2002 -10,3 1227 119

Tabel 4.7 Oversigt over oprensning pr. meters vanddybde pr. år. Bemærk at bred-

den også har ændret sig. (Esbjerg Havn, 1975), (Statshavneadministratio-

nen, Esbjerg, 1993) og (Esbjerg Havn, 2003).

Hver ny meter vanddybde har forøget oprensningsmængden. Des-

uden er bredden af sejlrenden udvidet, da de store skibe kræver mere 

og mere plads. Der ses dog ikke en lineær sammenhæng mellem 

vanddybden og uddybningsmængden, se tabel 4.7 og fi gur 4.16.
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Figur 4.16 Den gennemsnitlige vanddybde og oprensningsmængden fra Grådyb sejlrende i perioden 1898 til 2002. Figuren 

viser desuden oprensningen for de enkelte årgange og en 5 års glidende gennemsnit. (Esbjerg Havn, 1975), 

(Statshavneadministrationen, Esbjerg, 1993) og (Esbjerg Havn, 2003).

Som det fremgår af tabel 4.7, blev der i starten af sidste århundrede 

oprenset ca. 30.000 m3/år for hver meter vanddybde. I dag er tallet 

120.000 m3/år for hver meter vanddybde. Altså fi re gange så meget 

sediment for hver meter vanddybde.
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Figur 4.17 Oprensningsmængder fra Grådyb sejlrende opdelt i perioder for tidsrummet 1899 til 2002. (Esbjerg Havn, 1975), 

(Statshavneadministrationen, Esbjerg, 1993) og (Esbjerg Havn, 2003).

Oprensningsmængden er afhængig af fl ere faktorer herunder vand-

dybde, areal og sedimentationsforhold. Dertil kommer, at der f.eks. 

ikke blev oprenset under 1. og 2. verdenskrig. Økonomiske kriser som 

f.eks. oliekrisen 1978 - 79 har ligeledes haft indfl ydelse på oprensnin-

gen.

Efter den lange pause under 2. verdenskrig blev det sværere at fast-

holde løbet på den position, som den havde før krigen, da sediment 

fra Tørre Bjælke blev transporteret ned i sejlrenden. (Esbjerg Havn, 

1975).
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Oprensningsbehovet efter 2. verdenskrig er på lidt over 1 mio. m³/år. 

Efter uddybningen til 9,3 m og 10,3 m MSLV ses ikke samme for-

øgelse i oprensningsmængden som ved tidligere uddybninger. Det er 

bemærkelsesværdigt, at den største oprensningsmængde per meter 

vanddybde ses i perioden 1951 til 1966. Denne periode er domineret 

af stigende vindenergi fra nord og nordvest. Dette har med høj sand-

synlighed medført ekstra sedimenttransport langs Skallingens vestkyst, 

hvorfor oprensningsmængden alt andet lige bliver større.

I 1980'erne skifter vinden til en mere sydlig retning og vindenergien 

stiger i slutningen af 1980'erne. På fi gur 4.16 ses der også en stigning 

i oprensningsmængden på dette tidspunkt.

Det oprensede materiale klappes på tre forskellige klappladser ude i 

Nordsøen, se afsnit 4.7 om Klappladser.

4.7 Oprensning og klapning af sediment fra Es-
bjerg Havn

Esbjerg Havns historie

Esbjerg Havn kom i drift i 1874, hvor Dokhavnen blev taget i brug. Si-

den er havnen udvidet fl ere gange. Først med en lille fi skerihavn i åre-

ne 1886 til 1889. Den næste fi skerihavn, dvs. dele af den nuværende 

færgehavn, blev anlagt i perioden 1898 til 1902. (Bygd, 1987)

1873

1910

1922

1952

1967

1985

2005

Figur 4.18 Oversigtskort over udbygningen af Esbjerg Havn 1873 til 2005 efter Bygd (1987) og Esbjerg Havn (2005).

Mellem 1909 og 1922 blev Trafi khavnen og 3 af Fiskerihavnens bas-

siner anlagt, se fi gur 4.18 og tegning 11. Fiskerihavnen blev udvidet i 

årene 1957 til 1964. Den gamle fi skerihavn blev benyttet til konsum-

fi sk og det nye bassin 4 til 5 til industrifi sk. I 1985 blev bassin 6 fær-

dig. (Bygd, 1987)
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Siden havnen blev bygget, har det været nødvendigt at foretage op-

rensninger af havnebassinerne.

Udbygning af havnen har medført, at større og større sedimentmæng-

der skal fjernes fra havnebassinerne. Årsagen til dette er, – udover at 

havnebassinernes areal er blevet forøget, - at bassinerne løbende er 

blevet uddybet i takt med uddybningen af sejlrenden.

Havnen opdeles i Fiskerihavnsområdet der består af bassin 1, 2, 4, 5 

og 6, og i Trafi khavnsområdet der består af Trafi khavnen herunder 

Oliebroerne, Færgehavnen, Dokhavnen, Sønder- og Østerhavn samt 

Tauruskaj og Australienkaj, se tegning 11.

Oprensning af Esbjerg Havn og klapning i Vadehavet

Hovedparten af de oprensede sedimenter tilføres Vadehavet, da de 

klappes i området nord og øst for Fanø som beskrevet nedenfor. 

Mængden af klappet materiale har gennem de seneste 25 år varieret 

mellem 220.000 m3 og 575.000 m3 med et gennemsnit på 420.000 

m3 for de sidste 10 år se fi gur 4.19.
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Figur 4.19 Oprenset sediment Esbjerg Havn 1979-2004 Der er en vis usikkerhed omkring mængden af landdepone-

ringsmængden i 1992.

Som det fremgår af tabel 4.8 og fi gur 4.19, er oprensningen størst i 

Trafi khavnsområdet. Gennemsnitligt oprenses ca. 80 % af den sam-

lede materiale i denne del af havnen. Siden 1991 har klaptilladelserne 

indeholdt krav om deponering på land.

Det mest forurenede havnesediment - svarende til 40.000 m³ (ca. 10 

% -se tabel 4.8) af den samlede oprensningsmængde – pumpes i dag 

fra oprensningsfartøjet ind i fi re tørrefelter, hvorfra det efter tørring 

opgraves og bringes i slutdepot.

Det forurenede sediment kommer hovedsagelig fra bassin 1 og 2 

samt 4 og 5, se tegning 11. Før 2002 var det kun sediment fra Fiske-

rihavnsområdet, der blev deponeret på land. Fra 2002 er det også 

sediment fra Trafi khavnsområdet (Oliebroerne) og Dokhavnen, der 

deponeres på land.
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Trafi khavneområdet Fiskerihavneområdet Landdeponi

Periode m³ % m³ % m³ %

1981-1990 296.219 80 71.421 20 0 0

1993-2002 362.254 79 52.847 12 40.849 9

1979-2002 326.996 81 57.708 15 18.284 4

Tabel 4.8 Fordelingen af det klappet materiale i to forskellige 10 års perioder samt 

hele opgørelsesperioden.

Da depotkapaciteten i det eksisterende depot er ved at være brugt 

op, planlægger Esbjerg Havn og Kystdirektoratet at etablere et nyt 

depot for havnesediment i løbet af 2006. Man regner med at depo-

nere ca. 60.000 m³ sediment årligt i det ny depot til forskel fra de 

nuværende ca. 40.000 m³ årligt. Forskellen skyldes, at der p.t. ikke 

renses op i et enkelt område af havnen (Oliebroerne) pga. manglende 

depotkapacitet.

Klappladser

Klappladserne i Grådyb har en lang historie. De enkelte klappladser 

ses på tegning 7. Tegningen viser nuværende og historiske klapplad-

ser i Grådybs tidevandsområde. Positionerne for klappladserne Køb-

mandssand og Grisen er omtrentlige positioner.

I dag er det primært klappladserne E og F, der benyttes til havnesedi-

ment, mens 2b, 3b samt Våde Bjælke benyttes til oprenset sediment 

fra Grådyb. (Statshavneadministrationen, Esbjerg, 1993).

Klappladserne E og F har været anvendt siden 1976 til oprenset hav-

nesediment. E anvendes primært i ebbeperioden, mens F anvendes i 

fl odperioden. (Statshavneadministrationen, Esbjerg, 1993).

DHI (2005) har fulgt transportvejene af det klappede sediment over 

en tidevandsperiode uden vindpåvirkning. Det fremgår af rapporten, 

at det ikke er optimalt at klappe på klapplads E omkring højvande og 

de to sidste timer af ebbeperioden hvis sedimentet ikke skal transpor-

teres direkte tilbage i havnen. For klapplads F gælder, at det ikke er 

optimalt at klappe 1 time før lavvande og ved højvande. Hvis der klap-

pes på disse tidspunkter vil sedimentet transporteres direkte tilbage til 

Esbjerg Havn 

Klappladsen »Købmandssand« var i brug i ca. 25 år fra efter krigen og 

frem til 1976. Der er kun klappet i fl odperioden. (Statshavneadmini-

strationen, Esbjerg, 1993).

Klapplads Grisen har været benyttet til både oprenset sediment og 

uddybningsmateriale fra Grådyb. De sidste klapninger er foretaget i 

1980’erne. Herefter er havnesediment fra bassiner klappet på E og F. 

(Statshavneadministrationen, Esbjerg, 1993).

Klappladserne 2 og 3 i Nordsøen er ændret fl ere gange. Den seneste 

placering er uden for 10 meter kurven (Statshavneadministrationen, 

Esbjerg, 1993).
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4.8 Samlet vurdering af udviklingen i Grådyb 
tidevandsområde

Middelvandstanden er i Esbjerg Havn steget med 9 cm de sidste 100 

år. Inden for de sidste 35 år har stigningen været på 0,22 cm/år. I 

regeringens klimapanel har man vurderet, at vandstanden i år 2100 

vil være steget mellem 29 og 35 cm i forhold til i dag. Den laveste 

stigning medfører kun en lille forøgelse i forhold til stigningen mellem 

1973 til 2004, mens den største stigning på 35 cm medfører, at vand-

standen skal stige med en hastighed, der er 4 gange større end i dag.

Middelhøjvandet er i perioden 1889 til 2004 steget med 0,17 cm/år, 

mens middellavvandet er ændret med -0,04 cm/år. Ses på perioden 

mellem de to pejlinger, dvs. fra 1967 til 2002, er middelhøjvandet 

steget fra 0,73 m DVR90 til 0,79 m DVR90 altså en stigning på 6 cm. 

Middellavvandet er derimod faldet med 1 cm fra -0,77 til -0,78. Mid-

delspringtidslavvande er også analyseret, og her er der sket et fald på 

2 cm i samme periode.

Tidevandsstørrelsen er ligeledes analyseret. Her er der sket en stig-

ning, der ligger tæt på middelvandstanden. For hele perioden 1889 

til 2004 er stigningen på 0,22 cm/år, mens stigningen er 0,26 cm/år 

mellem 1967 og 2002. Tidevandet ved Esbjerg er ebbedomineret med 

fl odperiode der er ca. 30 minutter længere end ebbeperioden.

Med drivhuseffekten er der meget tale om, at stormfrekvensen vil 

blive større. I denne rapport er de 25 højeste højvander registeret for 

at se, hvordan disse hændelser fordeler sig over de sidste 100 år. Ana-

lysen har vist, at 2/3 dele af de 25 højeste højvander har fundet sted i 

de sidste 50 år. Om dette skyldes målefrekvens, stormfrekvens eller en 

drejning af den dominerende vindretning, kan ikke verifi ceres.

Energien af bølger og vind er vigtige parametre ud over tidevandet. I 

Vadehavet ud for Fanø er bølgeenergifl uxen ca. 50 % af bølgeenergi-

fl uxen ved Fjaltring på Vestkysten.

Vindmålinger i Vadehavet kan indikere, om der er perioder med mere 

eller mindre vind. Problemet med vindmålingerne er mange. Vinden 

er målt siden 1910, men på fl ere forskellige lokaliteter. Sammenlignin-

gen af selve energien fra disse tre målestationer er vanskelig, og det 

er derfor ikke muligt at gengive en samlet tidsserie. Dog er der sket en 

ændring i, hvilke vindretninger den dominerende vindenergi kommer 

fra. Frem til 1984 var de dominerende vindretninger vest og nordvest. 

Mellem 1984 og 1998 oversteg vindenergien fra sydvest vindenergien 

fra nordvest.

Ændringerne i Grådybs tidevandsområde er visse steder store, andre 

steder små. Erosionen sker hovedsalig under 0 m DVR90, og især 

dybene bliver dybere. I alt er der en nettoerosion på 13 mio. m³. Af-

lejringen pr. m² er størst mellem 2 og 5 m DVR90. Dette medfører, at 

der på forlandet sker en nettoafl ejring, mens der på vader og i dyb og 

prieler sker en nettoerosion. Samtidig er det vanddækkede areal vok-

set med 2 %. Af sedimentbudgettet fremgår det, at der er en nettoaf-

lejring af sand på 23* 10³ t/år og en nettoerosion på 647* 10³ t/år i 
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Grådybs tidevandsområde. Dette giver en eksport til Nordsøen på 624 

t/år svarende til 13,5 mio. m³.

I volumenberegningerne af kystprofi let er det vurderet, at der i perio-

den 1973 til 2003 gennemsnitligt eroderes 427.000 m³ sediment om 

året fra Skallingen. I sedimentbudget Vestkysten 2001 er det vurderet, 

at der i alt forsvinder 540.000 m³ sediment om året fra Blåvands Huk 

til Skalling Ende.

Vanddybden i det naturlige løb i Grådyb lå før havnens etablering 

mellem 3,5 og 2,5 m MSLV. I dag er der uddybet til 10,3 m MSLV.

Sedimentet, der kommer fra nord, ender i Grådyb. Før uddybningen 

skete der en materialetransport internt på deltaet, således at den se-

dimentmængde, der blev transporteret fra nord mod syd indgik i et 

naturligt kredsløb. I dag er dette kredsløb afbrudt pga. uddybningen, 

og deltaet er eroderet med 27 mio. m³ i perioden 1967 til 2002. Del-

taet kan således ikke virke som en naturlig høfde, der beskytter eller 

mindsker erosionen af Skalling Ende.

Skalling Endes udvikling er sammenholdt med uddybningen af Grå-

dyb. Men det er ikke lykkedes at fi nde en direkte sammenhæng mel-

lem Skalling Endes tilbagerykning og uddybningen.

Esbjerg Havns bassiner fungerer som en fælde for fi nkornede sedi-

menter og i takt med, at såvel havnebassinernes areal som vanddyb-

den i bassinerne er forøget siden havnens etablering, er oprensnings-

mængderne også steget.

I dag oprenses ca. 460.000 m³ materiale fra havnebassinerne som et 

middeltal for de sidste 10 år. 80 % af oprensningsmaterialet stammer 

fra Trafi khavnsområdet, mens 20 % oprenses i Fiskerihavnsområdet.

I de sidste 10 år er 420.000 m³ sediment blevet klappet på klapplads 

E og F ud for havnen, mens ca. 10 % af den totale oprensnings-

mængde svarende til 40.000 m³ (hovedsageligt fra Fiskerihavnsområ-

det) landdeponeres, da materialerne er forurenede.

Transportvejene for de sedimenter, som klappes på klapplads E og F 

er blevet undersøgt. Klapplads E anvendes primært i ebbeperioden, 

mens klapplads F benyttes i fl odperioden. Konklusionen på undersø-

gelsen er, at det ikke er optimalt at klappe på klapplads E omkring 

højvande og i de to sidste timer af ebbeperioden. På klapplads F er 

det ikke ideelt at klappe 1 time før lavvande og ved højvande. Hvis der 

klappes på disse ikke optimale tidspunkter vil sedimentet transporte-

res direkte tilbage til Esbjerg Havn 
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5 Vurdering af den fremtidige udvik-
ling i Grådyb

5.1 Konsekvenser af oprensning og deponering

Der er som tidligere beskrevet (se afsnit 3.3) foretaget modelberegnin-

ger af, hvor materialet som klappes på klapplads E og F, afl ejres.

Det sediment som klappes på de to klappladser kan i den første tide-

vandsperiode efter klapningen identifi ceres som en afgrænset sedi-

mentsky. Der er forskel på klapskyens udbredelse fra klappladserne. 

Klapning på klapplads F medfører generelt større udbredelse af klap-

skyen end klapning fra klapplads E, se tegning 7.

Følges klapskyen i den første tidevandsperiode efter klapning, kan de 

primære sedimentationsområder identifi ceres. Sedimentationsom-

råderne er midlertidige, og sedimentet vil fl yttes under utallige tide-

vandsperioder, inden det sedimenteres i længere tid. Klapmaterialet 

afl ejres i forskellige områder afhængigt af, om det klappes på klap-

plads E eller F.

Klapning på klapplads E medfører en større akkumulation i den nord-

lige del af Grådybs tidevandsområde, mens klapning på klapplads F 

generelt medfører en større akkumulation i den sydlige del af Grådybs 

tidevandsområde.

For at beskrive variationen af transporten i det suspenderede materia-

le som funktion af forskellige vindretninger, er der udført simuleringer 

af sedimenttransporten for 6 forskellige vindscenarier:

• vind fra nordøst (345°-75°)

• vind fra sydøst (75°-165°)

• vind fra sydvest (165°-255°)

• vind fra nordvest (255°-345°)
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• en periode med stille vejr, dvs. over 50 % af vindhastighederne 

er under 5 m/s

• en stormsituation med vind fra nordvest

Klapskyernes udbredelse bestemmes ikke kun af tidevandsstrøm-

men men blandt andet også af den dominerende vindretning. Vind-

retninger fra sydøst og nordøst resulterer i den største udbredelse 

af klapskyerne, hvilket kan forklares med at det frie stræk fra disse 

vindretninger er større end vindretninger fra sydvest og nordvest. Fra 

disse retninger kommer vinden over land og rammer vandet i en kort 

afstand fra klappladserne. Vind fra sydvest og nordvest giver kun 

anledning til en lille og lokal udbredelse af klapskyerne, se kort 2 og 

tegning 11.

I stille vejr afl ejres der sediment fordelt over en større del af Grådybs 

tidevandsområde. Her vil fl od- og ebbestrømmen transportere sedi-

mentet rundt, og sedimentationen vil ikke påvirkes af en øget eller 

nedsat hastighed som følge af vindpåvirkningen.

Vind fra sydøst medfører transport af klapskyer mod Ho Bugt i nordlig 

retning, hvorfor der hovedsagligt afl ejres materiale i Ho Bugt under 

sydøstlig vind.

Nordøstlig vind transporterer klapskyen mod syd Knudedyb, men giver 

afl ejring såvel i Ho Bugt som i Knudedyb.

Nordvestlige vinde medfører primært afl ejring i området ned mod 

vandskellet til Knudedyb. I dette tilfælde vil vinden føre klapskyen 

samme retning som fl odstrømmen, hvilket under fl od vil medføre en 

større hastighed mod syd, end hvis der ikke var nogen vindpåvirkning. 

Under storm fra nordvestlig retning vil der tillige ske en øget afl ejring 

af sediment ved vandskellet til Knudedyb.

Vind fra sydvest giver relativt mindre afl ejring i Grådybs tidevandsom-

råde. Dette kan forklares med at vinden kommer ind over Fanø, før 

den rammer klappladserne. Vinden vil derfor ikke påvirke klapskyen 

på samme måde som vind fra f.eks. sydøst.

Den samlede effekt af afl ejring og erosion i hele Grådybs tide-
vandsområde

Afl ejringsraterne kan anvendes som en relativ indikator for, hvor sedi-

menterne afl ejres. Der kan ikke regnes med absolutte størrelsesordner, 

da der ikke er taget hensyn til rækkefølgen af de enkelte hændelser i 

modelleringen. Det vil sige, at der er anvendt et vægtet gennemsnit af 

varigheden af hver enkelt vind hændelse (se beskrivelse ovenfor). Det 

betyder, at historikken i områdets sedimentdynamik ikke er simuleret. 

Udover dette afhænger sedimentationsraterne også af sedimenternes 

konsolidering, og hvilken densitet sedimentet tillægges.

Der er altså tale om et samspil mellem den morfologiske udvikling i 

området og hydrodynamikken, men modelsimuleringerne tager ikke 

højde for områdets morfologiske udvikling. Modelberegningerne giver 

dog en god indikation af, hvor der forekommer blivende afl ejring i 

Grådybs tidevandsområde, se fi gur 5.1.
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Figur 5.1 viser forskellen mellem den samlede afl ejring om året med 

og uden klapning i Grådybs tidevandsområde. Det fremgår af fi guren, 

at uden klapning i området vil der være mindre afl ejring i den nordlige 

del af Ho Bugt og i den sydlige del af tidevandsområdet ved vandskel-

let til Knudedyb.

Tidevandsprismet i Grådybs tidevandsområde er 160 mio m3. Antages 

det, at middelkoncentrationen af suspenderet materiale er 20 mg/l 

svarer det til, at bruttotransporten i hver tidevandsperiode er på 3.200 

tons sediment, dvs. 2,2 mio. tons om året.

Der afl ejres cirka 90.000 tons fi nkornet sediment årligt i Grådybs ti-

devandsområde. Heraf antages 55.000 tons at være importeret fra 

Nordsøen. Det betyder, at kun nogle få procent af den årlige brutto-

transport afl ejres i området. Det vurderes, at nettoafl ejringen hovedsa-

geligt bestemmes af tilstedeværelsen af marsk og vadefl ader, hvor der 

kan afl ejres fi nkornet materiale.

1 5 10 km

Mindre aflejring

Skallingen

Fanø

Esbjerg

Figur 5.1 Differens mellem afl ejring af sediment med og uden klapning i Vadehavet.

Beregningerne viser, at forholdet mellem nettoafl ejringen og brutto-

transporten gennem Grådyb svarer til, at der afl ejres cirka 4 % af den 

mængde sediment, som transporteres ind i området om året.

Der oprenses 117.000 tons sediment i Esbjerg Havn om året. Sedi-

mentet klappes i Vadehavet for ikke at fjerne det fra den naturlige 

sedimenttransport i området. Hvis klapning foretages udenfor tide-

vandsområdet vil en mindre mængde sediment kunne afl ejres i tide-

vandsområdet.

Effekten af ikke at klappe de 117.000 tons oprensningssedimenter 

fra Esbjerg Havn i tidevandsområdet svarer til, at cirka 5 % af brut-

totransporten fjernes. Dette vil reducere nettoakkumulationen i om-

rådet med 4 % hvilket svare til henholdsvis en 1/10 af afl ejringen på 

mudderfl aderne, hele kystfremrykningen eller 1/16 af afl ejringen på 

marsken. Sammenlignes med nettoakkumulationen, er afl ejringen af 

henholdsvis fi nkornet sediment og sand i samme størrelsesorden som 

den klappede mængde, se tabel 4.6. Usikkerhederne i modellerne er 

stadig så store at det er svært at give et entydig bud på hvornår det 

klappede sediment vil mangle og dermed medføre en øget erosion i 
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vadehavet, men jo større havspejlsstigningen bliver jo større vil sedim-

entunderskuddet blive. 

Tungmetaller og miljøfremmede stoffer i Grådyb

Tungmetaller, TBT (tributyltin) og PAHer (polyaromatiske hydrocarbo-

ner) binder sig til fi nkornede partikler, og dermed afl ejres de miljø-

fremmede stoffer i tidevandsområderne.

Ribe Amt har undersøgt tungmetalbelastningen i Grådybs tidevands-

område og vurderet, hvor tungemetallerne stammer fra (Ribe Amt og 

Sønderjyllands Amt 2005).

Undersøgelsen konkluderer, at sedimenter fra Nordsøen og i et vist 

omfang vandløb bidrager væsentligst til afl ejringen af tungmetaller 

bundet til fi nkornede sedimenter i Grådybs tidevandsområde. Des-

uden konkluderes det, at Esbjerg Havns bidrag til tungmetalafl ejrin-

gen i Grådybs tidevandsområde gennem klapning er minimalt, når 

man ser bort fra kobber og barium.

Der er i undersøgelsen analyseret for koncentrationen af tungmetal-

ler mv. i vadefl ade-sediment fra henholdsvis den nordlige del af Ho 

Bugt og den sydlige del af Grådybs tidevandsområde. Vadefl ade se-

dimenterne fra den nordlige del stammer fra et afl ejringsområde for 

klapsedimenterne, mens sedimenterne fra vadefl aderne i den sydlige 

del ikke er udtaget i afl ejringsområder for klapsedimentet ifølge DHI 

(2005).

Såvel tungmetal-, TBT- og PAH-koncentrationen i en prøve afhænger 

af en række faktorer – herunder prøvetagningsmetode, analyseme-

tode og –usikkerhed og indholdet af organisk materiale samt andelen 

af fi nkornet materiale i prøven. Desuden vil eksempelvis pH og ilt-for-

hold i sedimenterne kunne spille en rolle for resultatet. Det betyder 

også, at det kan spille en rolle for resultaterne, hvornår på året prø-

verne tages.

Det er blandt andet derfor valgt i denne undersøgelse ikke at sam-

menligne Esbjerg Havn og Kystdirektoratets analyseresultater fra 

Esbjerg Havns bassiner med analyseresultaterne fra Ribe Amt og Søn-

derjyllands Amts undersøgelse.

Imidlertid er tungmetalkoncentrationerne i de nævnte vadefl ade-prø-

ver sammenlignet under hensyntagen til de enkelte prøvers indhold af 

fi nkornet materiale. Det kan konkluderes, at der ikke er en signifi kant 

højere koncentration af tungmetaller, hvor klapsedimenterne afl ejres.

TBT

Ribe Amt har sammenstillet en række TBT-analyser fra sediment fra 

Grådyb tidevandsområde fra 1998-2002.

Det er amtets vurdering, at TBT-tilførslen til Grådybs tidevandsområde 

i højere grad er domineret af lokale forhold end af eksterne påvirknin-

ger fra Nordsøen, og dermed at TBT stammer fra afgivelse af TBT fra 

skibsmaling direkte til vandet i tidevandsområdet og fra klapsedimen-

terne fra havnebassinerne. Undersøgelsen peger på, at TBT-indholdet i 

klapsedimenterne ikke genfi ndes i området (Ribe Amt, 2005).
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TBT kan nedbrydes til mindre giftige forbindelser, når der er ilt tilstede, 

mens nedbrydningen ikke menes at foregå under de iltfattige forhold, 

som optræder i havnebassinernes sedimenter. I den øverste lag af se-

dimentet på vadefl aderne sker der desuden en nedbrydning på grund 

af lysets påvirkning (fotolyse) af stoffet. Imidlertid vil lysnedbrydningen 

under overfl aden være meget langsom pga. begrænset lysnedtræng-

ning (DHI, 2004).

Det kan meget vel tænkes, at iltning og lyspåvirkning af sedimenterne 

under oprensning, klapning samt den efterfølgende gentagne afl ej-

ring, resuspension og transport af klapmaterialerne kan påvirke ned-

brydningen af TBT bundet til sedimenterne positivt.

PAH

Ribe Amt har ligeledes undersøgt PAH-forekomsten i sedimenterne i 

Grådybs tidevandsområde. Det tyder på, at PAH'erne i området ho-

vedsageligt stammer fra Nordsøen.

Undersøgelsen viser, at de klappede sedimenter fra Esbjerg Havns bas-

siner har en forekomst af PAHer, som ligner Nordsø- og vadefl adese-

dimenternes, og tyder altså på, at PAH'erne i området hovedsageligt 

stammer fra Nordsøen. Der er dog visse afvigelser mellem klapsedi-

menternes PAH-sammensætning og Nordsø/vadefl adesedimenternes. 

Forskellen menes at skyldes tilførsel af PAHer fra havnerelaterede akti-

viteter (Ribe Amt, 2005).

5.2 Konsekvenser af ændringer i tidevandspris-
met

I det følgende er en række empiristiske sammenhænge analyseret for 

at se, om der sker morfologiske ændringer i Grådybs tidevandsom-

råde, der skiller sig ud fra udviklingen i det øvrige Vadehav. Formlerne 

er baseret på arbejde udført af Louters and Gerritsen (1994), Wang 

and Weck (2002) og Bijsterbosch (2003). De benyttede parametre er 

vist i bilag 1.

Sammenhæng mellem tidevandsprismet og tværsnitsarealet 
på det smalleste sted i gabet.

AMSL = αA * P [formel 5.1]

Hvor AMSL er tværsnitsarealet, P er tidevandsprismet og αA 70*10-6 

[m-1].

Resultatet af beregningerne kan ses på fi gur 5.2 og i tabel 5.1. αA er 

hældningskoeffi cienten. 

Som det fremgår af fi gur 5.2 ligger fl ere tidevandsområder væk fra 

gennemnittet. Især Frisian Gat umiddelbart efter inddæmningen i 

1967. I 1987 var både tværsnitsarealet og tidevandsprismet reduceret, 

og tidevandsområdet ligger i 1987 tættere på regressionskurven.
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For Grådyb gælder, at tværsnitsarealet er for lille i både 1967 og 

2002. Det er forsøgt at reducere tværsnitsarealet ved at vælge et an-

det udgangspunkt for opmåling for Grådybs tidevandsområde i 2002. 

Tværsnittet i 2002 er målt mellem Skallingen og Søren Jessens Sand, 

mens tværsnittet i 2002_2 er målt på det smalleste sted umiddelbart 

vest for Sælhage, se kort 2. I det sidste tilfælde er tidevandsprismet 

formindsket, da alt vandet, der løber ind og ud af Hobo Dyb, ikke er 

medtaget, se tabel 5.1.

Tværsnitsareal af det smalleste
sted i "indløbet" målt i 1000 m²
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Figur 5.2 Sammenhæng mellem »indløbets« smalleste tværsnit og tidevandsprisme. Efter Kystdirektora-

tet (1999a).

Det reducerede tidevandsprisme medfører, at 2002_2 passer ind i 

ovenstående formel 5.1, se tabel 5.1. Det nuværende tværsnitsareal 

er derfor for stort i forhold til tidevandsprismet, hvilket alt andet lige 

må medføre, at strømhastigheden nedsættes i løbet.

Sted/År Tidevandsprisme Tværsnits areal AMSL 

P [m³] Målt [m²] Beregnet [m²]

Grådyb: 1967 156.991.205 10.592 10.989

Grådyb: 2002 165.451.226 14.758 11.582

Grådyb: 2002_2 148.781.309 10.538 10.415

Amelander Zeegat * 470.000.000 - 32.900

Eijerlands e Gat * 203.000.000 - 14.140

Tabel 5.1 Tidevandsprisme og tværsnitsareal for Grådyb og to andre tidevandsom-

råder i den Nederlandske del af Vadehavet.  * (Duijts, 2002)

Bijsterbosch (2003) anfører, at et system er i morfologisk ligevægt, 

når der er en velestimeret sammenhæng mellem tværsnittet og tide-

vandsprismet. Som det fremgår af fi gur 5.2, er dette ikke tilfældet for 

Grådyb. En af forklaringerne kan være uddybningen se afsnit 4.6. Det 

bør dog bemærkes, at den inderste del af Grådybs tidevandsområde 

er i overensstemmelse med sammenhængen vist i fi gur 5.2.
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Sammenhæng mellem tidevandsprismet og sandvolumenet af 
ebbedeltaet

Ebbedeltaet er opmålt i 1967. I 2002 er der ikke foretaget en komplet 

opmåling af det ydre delta. Som erstatning er vestkystlinier fra 1999 

og 2002 benyttet for at dække området. Volumenet af ebbedeltaet er 

defi neret, som det volumen der ligger over kystprofi let. Pejlingen om-

kring ebbedeltaet er derfor erstattet af kystprofi let, hvorefter volumen 

er beregnet, se afsnit 4. 2.

Tidevandsprismet er den samme som ovenstående. Volumenet af del-

taet er 46 mio. m3 sand i 1967, og i 2002 er delta volumen formind-

sket til 37 mio. m3 sand.

Eijerlandsche Gat Borndiep Channel

Grådyb (1967)
Grådyb (2002)

Vlie Gat
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liteter i verden med
kraftig bølgeenergi

Figur 5.3 Sammenhæng mellem volumen af ebbedelta og tidevandsprismet. Efter 

Kystdirektoratet (1999a).

Usikkerheden på volumenberegningerne er stor, da selv små modifi ka-

tioner i udgangs-bathymetrien skaber store ændringer i volumen. 

Louters & Gerritsen (1994) har fundet sammenhængen mellem 

sandvolumen af ebbedeltaet (ydre delta) og tidevandsprismet. Re-

gressionen medfører, at sandvolumen skal være på omkring 60 mio. 

m3 sand i forhold til tidevandsprismet i 2002. Det er dog ventet, at 

sandvolumen er mindre i 2002 end i 1967. Vinther (2003) hævder, at 

oprensningen af i Grådyb har haft stor betydning for ebbedeltaet, og 

at volumen af deltaet er mindsket grundet oprensning af sejlrenden, 

se afsnit 5.1.

Som det fremgår af fi gur 5.3 er der en vis spredning omkring regres-

sionen, hvilket medfører, at deltavolumen i 1967 og 2002 ligger in-

denfor samme afstand som andre tidevandsområder fra regressionen.

Sammenhæng mellem volumen af tidevandsbassinet under 
middelvandstanden og tidevandsprismet

Vløb = 16*10-6 [m-1,55] * P1,55     [formel 5.2]

Hvor Vløb er vandvolumen under MVS [m3]. (Duijts, 2002)
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Sammenhængen mellem løbets vandvolumen og tidevandsprismet 

passer dårligt for Grådyb, se tabel 5.2 og fi gur 5.4. Vandvolumenet er 

for stort i forhold til tidevandsprismet. At sammenligne 0 DVR90 og 0 

NAP kan betyde en vis fejl. Derfor er ovenstående formel benyttet for 

at se om vandvolumenet er under MVS. Her bliver vandvolumenet så 

alt for lille, hvis man benytter sammenhænge vist i Duijts (2002). Det 

er dog ikke kun Grådyb, der skiller sig ud.

År Tidevandsprisme Vandvolumen under

hhv. 0 DVR90 og NAP MVS MVS

P [mio. m³] Målt [mio. m³] Målt  [mio. m³] Beregnet  [mio. m³]

Grådyb: 1967 157 213 144 81

Grådyb: 2002 165 228 156 88

Amelander Zeegat * 470 442 490 442

Eijerlands e Gat * 203 120 200 120

Tabel 5.2 Sammenhæng mellem tidevandsprismet og volumen af tidevandsbassinet under henholdsvis 0 

DVR90 og NAP eller middelvandstanden (MVS) for Grådyb og to andre tidevandsområder i den 

Nederlandske del af Vadehavet.  

 * (Duijts, 2002). De to første kolonner er vist på fi gur 4.5.
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Figur 5.4 Sammenhæng mellem volumenet af tidevandsbassinet under 0 og tidevandsprismet. Efter 

Kystdirektoratet (1999a).

Som det fremgår af fi gur 5.4 og tabel 5.2 har Grådyb et større vand-

volumen under henholdsvis 0 DVR90 og MVS, hvilket passer med, at 

dybene er for dybe i forhold til tidevandsprismet.

Sammenhæng mellem tidevandsprismet og forholdet mellem 
vadernes areal og arealet af det totale tidevandsbassin

P = Abassin * H – αfe * {Afl at/Abassin} * Abassin*H  [formel 5.3]

hvor P er tidevandsprismet, H er tidevandsamplituden, og αfe er en 

empirisk koeffi cient for den gennemsnitlige højde af vaden. (Duijts, 

2002)

I (Duijts, 2002) er αfe defi neret som:
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αfe = 0,41(-) – 0,24*10-9 [m-2] * Abassin [formel 5.4]

Resultatet af denne udregning er, at Grådybs tidevandsområde er for 

stort i forhold til arealet af vaderne. Grådyb  har altså for lidt vade i 

forhold til tidevandsprismet.

Benyttes blot forholdet mellem arealet af vaderne og tidevandsbas-

sinet placerer Grådyb sig som Lister Dyb under de andre tidevandsom-

råder. Det fremgår af Duijts (2002), at fl ere andre tidevandsområder 

viser samme tendens.

De ovenstående sammenhænge er udviklet af hollænderne og gælder 

primært for det Europæiske Vadehav. Flere af paramenterne tyder på 

at Grådybs tidevandsområde er ude af ligevægt. Da kun to af i alt fi re 

tidevandsområder i den danske del af Vadehavet er analyseret vil det 

være mere sikkert at vente med den endelig konklusion når alle 4 om-

råder kan analyseres under et. Endvidere er det spørgsmålet, om disse 

sammenhænge siger noget om, hvad der sker under en havspejlsstig-

ning.

Da havspejlsstigningen er i gang, er det ikke muligt at påvise om de 

enkelte tidevandsbassiner er eller ikke er i ligevægt. De ovenstående 

sammenhænge viser blot, om de enkelte tidevandsområder i Vadeha-

vet udvikler sig på samme måde. Dette er for øjeblikket ikke tilfældet 

for bl.a. Grådyb.

5.3 Konsekvenser af forøgelsen af havspejls-
stigningen

I de senere år har hollænderne udviklet fl ere forskellige modeller til 

analyse af, hvad der sker med laguner/ tidevandsområder under hav-

spejlsstigning.  (Duijts, 2002) (Wang and Weck, 2002), (Bijsterbosch, 

2003). Empiriske formler er basis for alle disse modeller, og det 

antages generelt, at der fi ndes en morfologisk ligevægt, og at tide-

vandsområderne vil søge tilbage til denne ligevægt efter/under en 

havspejlsstigning.

Det store spørgsmål vedrørende morfologisk ligevægt er, om der er til-

strækkeligt sediment til rådighed til at følge med havspejlsstigningen 

(Duijts, 2002).

Bijsterbosch (2003) har påvist med ASMITA-modellen, 1-elementmo-

dellen (kun løbet er analyseret), at tidevandsområdet vil nærme sig en 

dynamisk ligevægt under en konstant havspejlsstigning, mens en øget 

havspejlsstigning til slut vil ende med, at tidevandsområdet drukner.

2-elementmodellen medtager både vaden og løbet. I denne model 

øges løbets volumen med øget havspejlsstigning. Samtidig aftager vo-

lumen af vaden. Denne forskel vil påvirke det tørre og våde volumen. 

Modellen viser endvidere, at det er volumen af vaden, der er den mest 

afgørende faktor for om tidevandsområdet er ved at drukne.

I 3-elementmodellen medtages både vaden, løbet og ebbedeltaet. 
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3-elementmodellen viser det samme som 2-elementmodellen, dvs. at 

det tørre volumen mindskes med en øget havspejlsstigning, og at våd-

volumen øges. Jo fl ere elementer der blev indført i modellen, jo lavere 

blev den kritiske havspejlsstigning.

Bijsterbosch (2003) påpeger, at alle laguner, der ikke er udsat for tide-

vandets påvirkning, vil være druknet før år 2100. Årsagen er, at den 

lave sediment-import-rate ikke kan følge med havspejlsstigningen. 

Modellen viste, at tidevandsområder i år 2100 ikke var væsentligt for-

skellige fra situationen i dag, men at områderne dog ikke havde nået 

en dynamisk ligevægt. I år 2500 var fl ere tidevandsområder druknet, 

mens gabene var tættere på en ligevægtssituation. Tidevandsområder 

med store areal/volumen behøver mere sediment til at kompensere for 

en havspejlsstigning, hvorfor disse har en lav kritisk havspejlsstigning.

Bijsterbosch (2003) har undersøgt det danske vadehav under ét. Føl-

gende parametre er benyttet i ASMITA-modellen:

Vanddækket areal: 19,2*108 m2; antal gab: 4; Bølgehøjde 3 m.; Tide-

vandsamplitude: 2-4 m. Disse parameter er ikke helt korrekte. F.eks er 

bølgehøjden for høj og det samme gælder for tidevandsamplituen. 

Den i modellen fremkomne kritiske havspejlsstigning blev 14,49 mm/

år, dvs. 1,4 cm/år. Grundet de for høje parametre er der grund til at 

antage at dette tal er for højt. Det har i denne rapport ikke været mu-

ligt at foretage en ny beregning.

Hvis modellens forudsigelser er rigtige, vil det Danske Vadehav på nu-

værende tidspunkt ikke være på vej mod at blive oversvømmet, efter-

som den aktuelle havspejlsstigning ligger på ca. 0,2 cm/år.

Havspejlsstigningen skal således stige med 7 gange det nuværende 

niveau, før det Danske Vadehav vil være i fare for at drukne.

Prognoser for den globale middelhavspejlsstigning frem til år 2100 

viser, at en havspejlsstigning på ca. 1,5 cm/år vil nås omkring år 2045. 

For de allermest negative scenarier vil havspejlsstigningen nå dette ni-

veau i slutningen af 2020’erne. For det mest optimistiske vil den ikke 

være nået i år 2100.

Som tidligere beskrevet har den danske regering nedsat et klimapanel. 

Dette panel har valgt fl ere scenarier for, hvordan havspejlsstigningen 

vil være i år 2100. To af disse er beskrevet i afsnit 1.3.

Wang og Weck (2002) har opstillet en relation mellem vanddybden i 

dyb og prieler og arealet af det vanddækkede areal:

α= (HHV/HLV)/√(SHV/SLV)   [formel 5.5]

α: Dimensionsløs indikationsparameter.

HHV: vanddybde in kanalerne under HV

HLV: vanddybde in kanalerne under LV

SHV: horisontal vanddækket areal under HV

SLV: horisontal vanddækket areal under LV
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α større end 1 vil medføre, at tidevandsområdet importerer sediment. 

Årsagen er ifølge Wang and Weck (2002), at dybene ikke er dybe nok 

til at opretholde en morfologisk ligevægt. Når dybene bliver dybere, 

indikerer dette modsat en eksport af sediment fra tidevandsområdet.

Ovenstående er beregnet for Grådybs tidevandsområde i 1967 og 

2002 samt for Amelander Zeegat og Eijerlands e Gat tidevandsområ-

derne i Holland. Resultaterne er som følger – se desuden bilag 2:

Grådyb (1967): 0,8

Grådyb (2002): 0,8

Amelander Zeegat: 1,2

Eijerlands e Gat: 1,5

Disse resultater stemmer med analysen af dybene og af sedimentbud-

gettet, der viser, at der sker en uddybning af dybene samtidig med, at 

der sker en eksport af sediment ud af området.

Bartholdy et al. (2004) har undersøgt marskens reaktion på havspejls-

stigningen. Resultaterne fra denne undersøgelse er beskrevet i afsnit 

6.4.

Ifølge Bartholdy et al. (2004) vil marsken følge med en havspejlsstig-

ning på 0,23 cm/år. Stiger havspejlsstigningen til et niveau på 0,42 

cm/år, vil den centrale del af Skallingen ikke følge med, mens den 

yderste del af marsken stadig vil følge med. Overstiger havspejlsstig-

ningen 0,64 cm/år, vil marsken begynde at drukne.

Ifølge Bijsterbosch (2003) sker der en drukning af det Danske Vade-

hav, når havspejlsstigningen når 1.4 cm/år. Da tidevandsamplituden 

er i for høj i forhold til den reelle tidevandsamplitude, er de 1,4 cm/år 

nok et for højt tal.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et præcist bud på 

om og i givet fald hvornår Grådybs tidevandsområde vil drukne. Et 

bud vil være, at når havspejlsstigningen når et niveau mellem 0,64 

cm/år og 1,4 cm/år. Den fremtidige havspejlsstigning er på nuværende 

tidspunkt vurderet til henholdsvis 29 og 35 cm for scenarierne B2 

og A2 i år 2100. Dette indebærer en lineær havspejlsstigning pr. år 

på henholdsvis 0,31 cm/år og 0,37 cm/år fra 2005 til 2100. Med de 

nuværende scenarier for havspejlsstigningen vil Grådybs tidevandsom-

råde ikke drukne. Det bør dog bemærkes at disse scenarier for hav-

spejlsstigningen ikke er ene bestemmende for Grådybs morfologiske 

udvikling. Ud over havspejlsstigningen er bl.a. sedimentmængden, 

middelvinden og stormfrekvensen ligeledes betydende for den morfo-

logiske udvikling.
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5.4 Beskrivelse af digesikkerhed i Grådybs tide-
vandsområde

I det følgende afsnit beskrives digerne og forlandet forand digerne 

i Grådybs tidevandsområde. Der er ikke foretaget en revurdering af 

digesikkerheden, men fokuseret på udviklingen af forlandet foran 

digerne da dette har effekt på digesikkerheden også i fremtiden. På 

tegning 8 er vist dige- og skråningsbeskyttelsen i Grådybs tidevands-

område.

I den nordlige del af Grådyb fi ndes Ho Dige beliggende ud for Nyeng i 

den vestlige del af Ho Bugt. Diget, der er anlagt i 1938 ligger ca. 100 

meter inde på engen. Diget beskytter 49 ha landbrugsjord. På diffe-

rensplanen ses, at der sker erosion i dette område. Det er vurderet, at 

der sker en kysttilbagerykning i området nord for Nyeng, og at kysten 

ikke ændrer sig syd for (Ribe Amt og Sønderjyllands Amt, 2005). Ana-

lyse af profi l 12 viser, at der maksimalt er tale om en erosion på 25 cm 

på de 35 år, der er mellem opmålingerne.

På den modsatte side af Ho Bugt ind mod Hjerting og Sædding Stand 

ligger fl ere diger og skråningsbeskyttelser. Den nordligste skrånings-

beskyttelse er Hjerting Nord. Skråningsbeskyttelsen er anlagt i 1996 

og beskytter en ca. 560 m kyststrækning mod erosion. Profi l 6 ligner 

meget profi l 7 vist på fi gur 4.12. Af profi let fremgår, at mere og mere 

af tidevandet løber i det vestlige løb af Hjerting Løbet. I de 35 år der 

er gået mellem opmålingerne, er der sket nettoafl ejring, se tegning 8. 

Nettoafl ejringen er tæt på usikkerheden for målingerne. Geografi sk 

Institut har ligeledes vurderet erosion og afl ejring i forbindelse med 

opstilling af budgetter for tungmetaller (Ribe Amt og Sønderjyllands 

Amt, 2005). I denne rapport er kysttilbagerykningen på denne stræk-

ning vurderet til at være neutral mellem 1964 og 1999, hvilket bety-

der at der værken er sket afl ejring eller erosion.

Mod syd beskytter Hjerting Syd Diget ådalen mod oversvømmelse og 

ca. 620 meter yderligere kyststrækning mod erosion, se tegning 8. 

Diget er anlagt i 1994. Ud for diget sker der både afl ejring og ero-

sion. Dog ligger erosionen og afl ejringen tæt på usikkerhedsniveauet, 

hvorfor det ikke er muligt at vurdere, om der udenfor dette dige er 

sket en nettoafl ejring eller –erosion. Det er vurderet, at der sker både 

kysttilbagerykning og kystfremrykning i området (Ribe Amt og Søn-

derjyllands Amt, 2005). Lige syd for Hjerting Syd Diget ligger endnu 

en skråningsbeskyttelse, se tegning 8.

Sædding Strand er anlagt i 1991 til 1992. Skråningsbeskyttelsen 

beskytter ca. 3,3 km strækning mod erosion. Sikkerhedsniveauet på 

skråningsbeskyttelse og diget langs Hjerting og Sædding Strand har et 

sikkerhedsniveau på 50 år. Ud for Sædding Strand er der samme afl ej-

rings- og erosionsmønstre som foran Hjerting Syd Dige, se tegning 8

Syd for Esbjerg ligger Novrup dige, diget er anlagt i 1988 og beskytter 

hovedlandevejen og en cykelsti mod oversvømmelse. Sikkerhedsni-

veauet er 20 år. Diget ligger i dag 1,2 km fra kysten. Der er observeret 

erosion af Vesebanke til op til 0,5 m. Kysttilbagerykningen er vurderet 

til neutral (Ribe Amt og Sønderjyllands Amt, 2005).
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Det sydligste dige i Grådyb er Darum-Tjæreborg Diget. Diget er an-

lagt i 1927 til 1929. Diget beskytter et 1.656 ha stort område mod 

oversvømmelse. Sikkerhedsniveauet er på 165 år. Diget er forstærket 

i 1977 til 1978 og 1993 til 1994. Ses på profi l 1 opmålt foran Darum-

Tjæreborg Diget fremgår det, at der på denne lokalitet sker både 

afl ejring og erosion. Afl ejringen er den mest dominerende. Det vurde-

ret, at der sker en fremrykning af kystlinien i dette område (Ribe Amt 

og Sønderjyllands Amt, 2005).

Nordby Dige på Fanø er opdelt i en nordlig del anlagt i 1986 og en 

sydlig del anlagt i 1987 til 1988. Diget sikrer Nordby mod oversvøm-

melse fra henholdsvis nordvest og sydøst. Sikkerhedsniveauet er på 

200 år. De største ændringer er ændringen af sejlrenden til Nordby, 

mens der ikke er sket ændringer over lavvandslinien. Kysttilbageryk-

ningen er vurderet til neutral (Ribe Amt og Sønderjyllands Amt, 2005).

Forskellen mellem DNN og DVR90 er ved Esbjerg 11 cm. I 2002 blev 

der for hele landet beregnet en ny højvandsstatistik (Kystdirektoratet, 

2002):

Til sammenligning er middeltidsvandstandene for 100 år, 50 år og 20 

angivet nedenfor.

VS20 (cm) VS50 (cm) VS100 (cm)

DVR90 (2002) 366 392 410

DNN (1997) 369 397 417

Tabel: 5.3 Sammenligning af middeltidsvandstandene for 100 år, 50 år og 20 år ta-

get fra højvandsstatistikken fra 1997 og 2002 (Kystdirektoratet, 1997 og 

2002).

Selvom forskellen mellem DNN og DVR90 er 11 cm ved Esbjerg 

medfører de ekstra 7,5 år ligeledes en forskel i den enkelte middel-

tidsvandstande. Nye stormfl oder vil påvirke middeltidsvandstandene 

hvorfor der er sket en stigning af VS20, VS50 og VS100 mellem 1997 og 

2002. F.eks har orkanen i 1999 bidraget til denne øgning i middeltids-

vandstandene.

I afsnit 1.3 er den fremtidige havspejlsstigning angivet til henholdsvis 

29 og 35 cm for scenarierne B2 og A2 i år 2100. Dette indebærer en 

lineær havspejlsstigning pr. år på henholdsvis 0,31 cm/år og 0,37 cm/

år fra 2005 til 2100. For at tage hensyn til havspejlsstigningen skal de 

overstående middeltidsvandstande i forbindelse med digesikkerheds-

beregninger tillægges havpejlsstigningsbidraget. Vælges et middel-

lavt scenario som B2 skal middeltidsvandstanden tillægges 6 cm, 15 

cm eller 31 cm for 20, 50 og 100 år. Vælges derimod klimapanelets 

middelhøje scenarium A2 skal middeltidsvandstanden tillægges 7 cm, 

18 cm eller 37 cm for 20, 50 og 100 år.

DMI (2005) har endvidere estimeret middelvinden og stormstyrken 

frem til perioden 2071-2100 set i forhold til normalperioden 1961-

1990. For Danmark gælder, at middelvinden vurderes at stige med 

henholdsvis 4 og 2 % for scenario A2 og B2, mens stormstyrken vur-

deres at tiltage med 10 % ved A2 og 1 % ved B2, se afsnit 1.3.
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Konsekvensen af at middelvinden stiger vil være, at bølgeklimaet 

ligeledes vil ændre sig. Især vil de større vanddybder som følge af 

nettoerosionen især i dybene have betydning. Endvidere vil en øget 

stormstyrke alt andet lige medføre fl ere høje højvander.

Digernes sikkerhedsniveau blev revurderet i 1999 og det blev vurderet, 

at der ved Darum Tjæreborg Dige var plads til en relativ havspejlsstig-

ning på 7 cm. Antages det, at dette stadig gælder, vil der gå 39 år ved 

scenario B2 og 29 år ved scenario som A2, før diget ikke er højt nok. 

Metoden er meget forsimplet og kan kun give et fi ngerpeg om hvor-

når digesikkerheden bliver for lille. Metoden vil ikke kunne benyttes 

i det tilfælde at man skal foretage en endelig revurdering af digesik-

kerheden.
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6 Analyser af Skallingen

6.1 Beskrivelse af Skallingen

Skallingen er en halvø beliggende i den nordlige del af det Danske 

Vadehav. Nogle kilder f.eks. Aagaard et al. (1995) benytter dog be-

tegnelsen odde frem i stedet for halvø. Skallingen er afgrænset mod 

nordvest af Grønningen, der ligger nord for Høje Knolde og vejen ud 

på Skallingen, se fi gur 6.1. Skallingen er i dag en del af et barrieresy-

stem med fl ere barriereøer, der danner første kæde ud mod Nordsøen 

se afsnit 1.2.

Skallingen er en ren marin afl ejring. De underliggende lag fra før isti-

den sluttede ca. 10.000 år siden, ligger ca. 10 til 20 meter under det 

nuværende havspejl (Bartholdy & Pejrup, 1994). Indenfor de sidste 

3000 år vides meget lidt om, hvordan kystudviklingen har været syd 

for Blåvands Huk.

Det antages, at kystlinien løb langs »Sønderside« i Middelalderen dvs. 

langs det vi i dag kalder Havnegrøften, se fi gur 6.1. Langli, der ligger 

i forlængelse af denne kystlinie, skulle i så fald være den »gamle Skal-

ling Ende«. Denne kystlinie passer ligeledes med positionen af Manø 

og Jordsand mod syd (Bygd, 1993).

Skallingen, - som vi kender den i dag, - anslås af geologer og geogra-

fer at være dannet inden for de seneste 400 år. Dette er i modstrid 

med den klassiske barriereteori, ifølge hvilken man må formode, at 

den sydlige del af Skallingen var dannet langt tidligere end for 400 år 

siden (Larsen og Leth, 2001), (Aagaard et al., 1995).

Forskere - især fra Geografi sk Institut - har gennem tiderne beskæfti-

get sig med Skallingens udvikling ud fra gamle landkort, søkort, pej-

linger og fl yfotos.

På Johannes Meyers kort fra 1654 ses Skallingen som et højsande 

med enkelte klitter, der sandsynligvis er forstadiet til Skalling Knolde 

og Svenske Knolde (Aagaard et al., 1995). De høje klitpartier, Høje 
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Knolde og Svenske Knolde stammer derfor formentlig helt tilbage til 

Skallingens dannelse.

Højeknolde

Havnegrøften

Svenskeknolde

Olieknolde

Sibirien

Sørens Knolde

Esperance
Bugt Langli
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Skalling Ende
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20
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30

6440

Figur 6.1 Skallingens beliggenhed. Kort og Matrikelstyrelsen (2001)

Det ses på Videnskabernes Selskabernes kort fra 1804, at Skallingen 

på dette tidspunkt er dannet i nogenlunde den form, vi kender i dag, 

og der ses fl ere klitter på kortet. Ifølge Tougaard og Messenburg 

(1978) samt Aagaard et al. (1995) begyndte vegetationen først for 

alvor at indvandre på Skallingen omkring år 1900. Før denne tid var 

området et højsande uden vegetation, og landskabet lignede det man 

i dag fi nder på Sørens Jessens Sand, se foto.

Foto 1 Indsejlingen til Grådybs tidevandsområde. Til højre ses Sørens Jessens 

Sand til venstre Skalling Ende, midtfor Langli Sand.
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Davis et al. (1997) har foretaget boringer tværs gennem Skallingen i 

to profi ler. Disse boreprofi ler viser, at der i en afstand fra Skallingens 

vestkystlinie på 1 til 1,5 km ikke er tegn på underliggende tidale lag. 

Boringerne viser, at denne del af Skallingen udelukkende består af 

strand eller kystnære afl ejringer samt afl ejringer fra overskylstunger. 

Boringerne går dog kun ned i ca. - 3 m DVR90. Dette stemmer over-

ens med teorier om, at Skallingen først er dannet som en lang sand-

tange og i mindre grad er rullet ind som en barriere ø.

6.2 Ændringer af kystprofi let

Kystprofi let er i denne analyse defi neret som profi let fra + 5 til - 6 m 

DVR90. Grænserne er valgt som følge af analyser af dybdekurvernes 

udvikling i perioden, og kystprofi let dækker næsten alle profi ler i alle 

årene.

Kystprofi let er opdelt i tre delprofi ler: Et der repræsenterer stranden (0 

til +2 DVR90); et der dækker det indre strandplan -6 til 0 DVR90; og 

et som dækker klitten (+2 til +4 m DVR90). Klittens udvikling er be-

skrevet mere indgående i en analyse af klitten, se afsnit 6.3.

Alle analyser af profi ltilbagerykningen er foretaget i fi re perioder: 

1973 til 1983, 1983 til 1993, 1993 til 2003 og endelig 1973 til 2003. 

Analyse af volumen er foretaget af fi re perioder, der ligger tæt på 

ovenstående: 1972-1983, 1983-1992, 1992-2002, og 1972 til 2002. 

Årsagen til de ændrede perioder er beregningsteknisk. Da hele profi let 

ikke er målt i 1973 og 1993 samt 2003 er disse ændret til henholdsvis 

1972, 1992 og 2002.

Den generelle udvikling af alle profi ler fra + 5 til - 6 m DVR90, i hele 

perioden 1973 til 2003 viser, at der sker en øget tilbagerykning fra 

nord mod syd, se fi gur 6.2. Den gennemsnitlige tilbagerykning af 

Skallingen er på 6,8 m/år. Tilbagerykningen i de enkelte liner og årtier 

er ikke jævn. I visse perioder er der fremrykning af profi let, mens der i 

andre perioder sker en tilbagerykning, se fi gur 6.2.

0

5

10

15

20

25

Tilbagerykning (m)

Profil6390 6400 6410 6420 6430 6440 6390-6440

1973-1983

1983-1993

1993-2003

Figur 6.2 Kystprofi lets tilbagerykning, se profi lernes beliggenhed på fi gur 6.1. Bemærk at de sidste tre søjler dækker hele 

Skallingen.
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-4 til +4 DVR90 6390* 6400 6410 6420 6430 6440 6390-6440

Erosion (10³m³/år)

1972-1983 4 11 28 46 752

1983-1992 11 22 52 47 49 44 250

1992-2002 31 28 49 48 53 34 278

1972-2002 15 36 40 49 427

Tabel 6.1 Volumenberegninger af kystprofi let. Manglende data er udtryk for, at det 

ikke var muligt at foretage gennemsnitlige beregningener af volumenæn-

dringerne i denne periode. Bemærk forskel på perioderne i forhold fi gur 

6.4. * volumenberegningen i denne linie er afskåret ved brug af både 

højde og afstand.

De største frem- og tilbagerykninger forekommer i perioden 1972 

til 1983 og specielt mellem 1978 til 1981. I linie 6430 rykker profi let 

42 m/år frem mellem 1978 og 1979, se fi gur 6.1 for beliggenhed. I 

den sydligste linie (6440) sker den største tilbagerykning af profi let. 

Den maksimale tilbagerykning er på 55 m/år målt mellem 1979 og 

1980. Set over hele perioden 1973 til 1983 er der en gennemsnitlig 

tilbagerykning på 9,8 m/år og i alt forsvinder 752.000 m3 om året. 

Den øgede tilbagerykning kan ikke umiddelbart forklares af øget vind-

energi, se fi gur 4.6a. Perioden er dog kendetegnet ved at der sker en 

ændring af de dominerende vindretninger i området, og det betyder, 

at fra at være domineret af nordvestlige og vestlige vinde bliver syd-

vestlige vinde ligeså dominerende, se fi gur 4.6a og 4.6b.

Grådyb bliver ikke uddybet mere i denne periode end i andre perioder, 

og uddybning kan derfor ikke forklare en øget eller ændret tilbageryk-

ning.

Det næste årti (1983 til 1993) falder den gennemsnitlige kysttilbage-

rykning til 5 m/år. I denne periode stiger vindenergien igen, se fi gur 

4.6a. Den sydvestlige vind er fortsat den dominerende og sammen 

med vind fra syd står de to vindretninger for 55 % af vindenergien. 

I den sidste tiårs periode (1993 til 2003) stiger tilbagerykningen igen 

til 7 m/år, se fi gur 6.2. Vindenergien fra nordvest får større og større 

betydning gennem perioden.

Profi let er fl adt med en stejlhed på ca. 1:200. Tendensen er, at pro-

fi lerne mellem +5 og -6 m DVR90 bliver stejlere. Den sydligste linie 

bliver en del fl adere med en stejlhed på ca. 1: 350. Her viser beregnin-

gerne, at profi let bliver fl adere modsat resten af Skallingen.

Strandprofi lets tilbagerykning

Strandprofi let er i dette projekt defi neret som profi let fra 0 til 2 

m DVR90. Som det fremgår af fi gur 6.3, er der kun lidt forskel på 

strandprofi lets tilbagerykning gennem de 30 år. Mønsteret set over 

de tre årtier er dog ikke ens. I de fi re nordligste linier ses en stigende 

tilbagerykning gennem de tre årtier. Dette er ikke tilfældet i de to syd-

ligste linier, hvor profi let rykker langsommere tilbage i det sidste årti 

end i det første.

Perioden 1973 til 1983 indeholdt fl ere storme, der medførte at Skal-

ling Ende rykkede voldsom tilbage. I 1981 oplevede Grådyb den ind 
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til dato højeste registrerede vandstand d. 24. november 1981, se fi gur 

4.2. Dette forhold afspejles også i strandprofi let 6440. Her ses en til-

bagerykning på ca. 20 meter/år. De følgende år viser en fremrykning 

af profi let.

En del af fremrykningen eller manglende tilbagerykning i 1983 til 

1993 kan skyldes at der ved stormen i 1981 blev skabt et større areal 

eller volumen mellem høj- og lavvande. Dette er undersøgt, men har 

ikke kunnet påvises.

Vindenergien i starten af 1990’erne var domineret af sydlige og syd-

vestlige vinde, hvilket medførte, at bølgerne havde en mere sydlig 

retning. Bølger kan have en positiv effekt for strandprofi let, hvis det er 

opbyggede dønningsbølger og ikke stormbølger. Fremrykningen mel-

lem 1983 og 1993 kompensere dog ikke for den store tilbagerykning 

mellem 1973 og 1983, se fi gur 6.3.
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Figur 6.3 Strandens tilbagerykning, profi let fra 0 til 2 m DVR90, se profi lernes beliggenhed på fi gur 6.1. Bemærk at de sid-

ste tre søjler dækker hele Skallingen.

0 til +2 DVR90 6390* 6400 6410 6420 6430 6440 6390-6440

Erosion (10³m³/år)

1972-1983 1 7 8 11

1983-1992 10 9 8 10 8 -3 41

1992-2002 10 9 10 10 8 6 53

1972-2002 6 8 9 9 23

Tabel 6.2 Volumenberegninger af stranden, 0 til 2 m DVR90. Manglende data er 

udtryk for, at det ikke var muligt at foretage gennemsnitlige beregninge-

ner af volumenændringerne i denne periode. Bemærk forskel på perio-

derne i forhold til fi gur 6.4. Minus angiver afl ejring. 

 * volumenberegningen i denne linie er ikke medtaget da der kun er målt 

til lidt under 0 DVR90 i 1972.

Indre strandplan

Det indre strandplan er i dette projekt defi neret som profi let mellem 

0 og -6 m DVR90. I fi gur 6.4 ses tilbagerykningen i denne del af kyst-

profi let. Den gennemsnitlige tilbagerykning mellem 1973 og 2003 er 

lavest i den nordlige del (5 m/år) og højest i den sydlige del (10 m/år). 
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I dette profi l ser det ikke ud til, at volumen er øget efter stormen i 

1981. Så strandprofi lets positive fremrykning i perioden 1983 til 1993 

kan ikke forklares ud fra større volumen.

I det sidste årti ser dette dog ud til at blive udlignet. I mellem 1993 

og 2003 ligger tilbagerykningen mellem 8,4 og 10,2 m/år. Det er især 

den nordlige del af Skallingen, at der i den sidste periode sker en øget 

tilbagerykning.
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Figur 6.4 Tilbagerykning af det indre strandplan, profi let mellem 0 og -6 m DVR90, se profi lernes beliggenhed på fi gur 

6.1. Bemærk at de sidste tre søjler dækker hele Skallingen.

-6 til 0 m DVR90 6390* 6400 6410 6420 6430 6440 6390-6440

Erosion (10³m³/år)

1972-1983 4 1 9 28 43 727

1983-1992 13 32 28 24 12 33 142

1992-2002 43 23 24 29 26 37 182

1972-2002 20 18 20 27 28 372

Tabel 6.3 Volumenberegninger af det indre strandprofi l, 0 til -6 m DVR90. Mang-

lende data er udtryk for at det ikke var muligt at beregne volumenæn-

dringerne i denne periode. Bemærk de andre perioder end i fi gur 6.4. 

Minus angiver afl ejring. * volumenberegningen i denne linie er ikke med-

taget, da der kun er målt til lidt under 0 DVR90 i 1972.

Bemærk at Skallingen rykker mindre tilbage i 1980’erne end i de an-

dre perioder. Vindretningen i denne periode er skiftet til mere sydlig 

vindretning, hvorfor andelen og mængede vindenergien fra nordvest 

.aftager. Dette ser ud til at have en gunstig virkning på Det indre 

strandplan på Skallingen.

6.3 Ændringer af klitten

Der er foretaget beregninger af ændringer i klitten set som tilbageryk-

ning af klitten defi neret som kysttilbagerykningen af profi let fra +2 til 

+4 m DVR90. Herudover er der foretaget fotogeometriske opmålinger 

den 24. april 1990 og den 20. juni 1993. Opmålingen fra 1990 er 

sammenlignet med nivellement tværs over Skallingen i 2002.
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Ses der på den gennemsnitlige erosion i hele perioden 1973 til 2002, 

er der tilbagerykning på 3,6 til 5,1 m/år, se fi gur 6.5. Det bør dog 

bemærkes, at der ikke er tale om en jævn erosion. I de tre nordligste 

linier ses, at tilbagerykningen er vokset i de tre årtier. I den sydlige del 

skiller linie 6440 sig ud. Mellem 1993 og 2003 ses en fremrykning af 

linien på 7,9 m/år. Klitten rykker altså søværts i den sidste periode. I 

profi let kan man se en række lave klitter dannet på stranden, se fi gur 

6.11.

Som det fremgår af fi gur 6.5, sker der en tilbagerykning (erosion) i 

alle linier på nær den sydligste (6440). Mellem 1981 og 1983 rykker 

klitten 215 meter tilbage i linie 6440. Herefter starter en opbygning af 

klitten, hvilket ses i profi let fra 1996, hvor en ny 1 m høj klit er dan-

net for foden af den gamle eroderede klit. I 2002 er klitten rykket i alt 

103 m frem.
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Figur 6.5 Klitskrænten tilbagerykning profi let fra +2 til +4 m DVR90, se profi lernes beliggenhed på fi gur 6.1. Bemærk at 

de sidste tre søjler dækker hele Skallingen.

+2 til +4 DVR90 6390* 6400 6410 6420 6430 6440 6390-6440

Erosion (10³m³/år)

1972-1983 6 8 7 5

1983-1992 8 7 7 11 14 -5 42

1992-2002 8 10 9 9 2 -16 22

1972-2002 8 8 9 4 19

Tabel 6.4 Volumenberegninger af det klitskrænten +2 til +4 m DVR90. . Manglen-

de data er udtryk for at det ikke var muligt at beregne volumenændrin-

gerne i denne periode. Bemærk forskel på perioderne i forhold fi gur 6.4. 

Minus angiver afl ejring. 

 * volumenberegningen i denne linie er ikke medtaget, da der kun er målt 

til lidt under 0 DVR90 i 1972.

Opmåling af selve klitten blev foretaget 24. april 1990, hvor Kystdirek-

toratet fi k lavet en fotogeometrisk opmåling. Sammenholdes denne 

opmåling med nivellement fra 2002 ses det, at der er store ændringer 

især af den forreste klit. Beliggenheden af de enkelte linier fremgår af 

tegning  9.

Af fi gur 6.6, der viser den nordligste linie på Skallingen, ses, at klitten 

er rykket tilbage og er blevet 1,5 meter lavere, se fi gur 6.6. Klittens 
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tilbagerykning i denne linie var i perioden 1973 til 2003 gennemsnit-

lig 3,6 m om året. Som det ses af fi gur 6.6, er klitten i dette profi l 

begyndt at vandre ind over marsk/engarealet bag klitten. Klitten for-

svinder derfor ikke helt fra Skallingens vestkyst, hvis den ikke hindres i 

at bevæge sig ind over Skallingen. Klitten midt på Skallingen har ikke 

ændret sig nævneværdigt og er helt dækket med vegetation.
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Figur 6.6: Profi l 6390 set mod syd. Nordsøen til højre.

I profi l 6400, der ligger tværs over Svenske Knolde, se fi gur 6.1 og 

6,7, ses, at den forreste klit helt er forsvundet. Svenske Knolde, der 

dominerer profi let, er en gamle klitafl ejring tilbage fra Skallingens 

dannelse. Svenske Knolde ikke ændret sig i de sidste 12 år og er end-

nu ikke eroderet, da der er skabt en 23 meter bred rampe eller forklit 

på bagstranden, se fi gur 6.7. Klitprofi lets tilbagerykning er på denne 

lokalitet 4 m/år. I det seneste årti er erosionen øget så den faktiske 

tilbagerykning i 1993 til 2003 var på 4,7 m/år, se fi gur 6.5. Hvis vi for-

udsætter en jævn kysttilbagerykning, som i 1993 til 2003 vil erosionen 

af Svenske Knolde begynde i år 2008.
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Figur 6.7: Profi l 6400 set mod syd. Nordsøen til højre.
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Profi l 6410 er beliggende nord for Olieknoldene, se fi gur 6.1. Profi let 

er eroderet ca. 50 meter mellem 1990 og 2002. Den 10 meter høje 

klit er nu kun halv så høj. Bagsiden af klitten har ikke ændret sig, så 

sandet har ikke fl yttet sig landværts. Ændringerne i marskafl ejringerne 

kan ikke ses på denne opmåling. Usikkerheden er ca. 25 cm.

Klitten rykker i denne linie tilbage med 4,3 m/år mellem 1973 og 

2003. Der er en øget tilbagerykning i det sidste årti, hvorved den gen-

nemsnitlige tilbagerykning er på 4,6 m/år, se fi gur 6.5. Da naturlig 

klittilbagerykning medfører, at klitten ruller ind over det bagvedlig-

gende terræn, kan man ikke beregne, hvornår klitten er forsvundet.

En beregning af hvornår klitten med den gennemsnitlige tilbageryk-

ningshastighed er rullet ind over sig selv, kan dog udføres: Klitten var i 

2002 ca. 90 meter bred. Regnes med en tilbagerykningshastighed på 

4,6 m/år vil der gå ca. 20 år, inden klitfoden starter, hvor den gamle 

klit sluttede (i afstand 900 meter fra fi kspunkt).
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Figur 6.8: Profi l 6410 set mod syd. Nordsøen til højre.

I profi l 6420 syd for Olieknoldene er klitten ligeledes eroderet ca. 50 

meter mellem 1990 og 2002. Endvidere er klitten blevet smal og ca. 

1 m lavere. Klitten nord og syd for Olieknoldene har i 2002 samme 

højde, og hvis erosionen fortsætter med samme hastighed på denne 

lokalitet, vil klitten syd for Olieknoldene være forsvundet i år 2012.

Som det fremgår af fi gur 6.9, bevæger klitten sig langsomt mod øst. 

På den østlige skrænt er der afl ejret 5 m. Klitten er begyndt at bevæ-

ge sig ind over den bagvedliggende marsk. Profi let på denne lokalitet 

har i hele perioden 1973 til 2003 rykket lidt hurtigere tilbage end de 

nord for beliggende profi ler.

Gennemsnitligt er klitten i på denne lokalitet rykket tilbage med 4,8 

m/år. Dette har i det seneste årti ændret sig, og profi let rykker nu 

kun tilbage med 3,6 m/år, se fi gur 6.5. Hvis klitten rykker tilbage med 

samme hastighed som i det sidste årti, vil den vestlige klitfod ligge, 

hvor den sydlige klitfod lå omkring år 2013.
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Figur 6.9: Profi l 6420 set mod syd. Nordsøen til højere.

I profi l 6430 (Sibirien) sker der i dag en positiv udvikling af klitten, dvs. 

at der forrest på stranden vokser en ny klit op, se fi gur 6.10. Stranden 

er blevet lavere, men bredden af stranden er i dette område større 

end i de nord for beliggende linier, se fi gur 6.1. Som det fremgår af 

fi gur 6.5 er der i det sidste årti kun sket en gennemsnitlig tilbageryk-

ning af klitten på 1 m/år. Årtiet før skete der en erosion på 8,7 m/år, 

se fi gur 6.5.
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Figur 6.10: Profi l 6430 set mod syd. Nordsøen til højre.

I 1990-profi let er det svært at afgrænse klitfoden ud mod Nordsøen. 

Da beregningen af klittilbagerykningen er foretaget mellem +2 og +4 

DVR90, vil dette give en erosion i ovenstående tilfælde, selvom det 

visuelt ser ud, som om klitten rykker frem. Den forreste klit er også 

blevet 2,5 m meter højere mellem 1990 og 2002.

I profi l -  6440 - er der ligeledes sket en akkumulation. Forklitten og 

den klitrække, der ligger umiddelbart øst herfor, er vokset med 1,5 
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meter i højden, og er desuden blevet bredere. Klitten er nu kun 1 m 

lavere, end klitterne på den nordlige del af Skallingen. Dette profi l er 

det eneste, der har fremrykning i både 1983-1993 og 1993-2003. I 

det sidste årti rykker klitten frem med 7,9 m/år. Som det fremgår af 

fi gur 6.11, er der dannet en lav forklit på ca. 100 m.
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Figur 6.11: Profi l 6440 set mod syd. Nordsøen til højre.

I de 4 nordligste profi ler rykker klitten tilbage. Den yderste klitrække 

er væk eller meget smal. Samtidig ses eksempler på, at der kan være 

afl ejret op til 4 m sand bag klitten fra 1990. Det fremgår tydeligt af 

fi gur 6.6 til 6.11, at de største ændringer sker i den yderste klitrække.

Forklaringen på den positive udvikling af klitten i profi l 6430 og 6440 

skal ses i den brede strand. En bred strand giver mulighed for, at 

vinden kan opsamle en større mængde sand, der så kan samle sig i 

klitter. Højden af stranden har ligeledes betydning, da stranden gerne 

skal være tør. Davidson-Arnott et al. (1997) har påvist, at den langsgå-

ende sedimenttransport på stranden på Skallingens vestkyst kan give 

æoliske transportrater på samme niveau som for tørt strandsand. En 

mere sydlig eller sydvestlig vindretning vil alt andet lige forøge mulig-

heden for æolisk transport af sand op i klitten eller til den bagerste 

tørre del af stranden.

6.4 Ændringer af marsken og vade

Ændringer af Skallingens marsk og vade er sket meget langsomt. I 

1983 fandt Bartholdy (1983), at marsken voksede med ca. 1,5 mm/år. 

I 2004 fandt Ribe Amt og Sønderjyllands Amt (2004), at afl ejringsra-

ten var mellem 1,3 mm/år og 5,4 mm/år. Da usikkerhederne for nivel-

lement og den fotogeometrisk opmåling fra 1990 langt overstiger 

dette, har det ikke været muligt at eftervise disse beregninger.
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Selve fordelingen af klit/marsk set som areal er forsøgt estimeret for 

2 tidspunkter ud fra fl yfotos fra 1945 og satellitbillede fra 2000. Af 

denne analyse fremgår det, at der ikke er sket ændringer af fordelin-

gen af klit/marsk på Skallingen. I takt med at klitten er rykket tilbage, 

er der sket en tilsvarende formindskelse af marsken. Ribe Amt og 

Sønderjyllands Amt (2004) fandt, at marsken på Skallingens østkyst er 

eroderet med 15.000 m2 mellem 1964 og 1999.

Fordelingen af vaden er foretaget ud fra pejlinger udført i 1967 og 

2002. Vaden er i denne rapport defi neret som det areal, der ligger 

mellem MHV og MSLV. Beregningen viser, at der ikke er sket målelige 

ændringer af vadens areal. Vaderne er i området mellem Skallingens 

østkyst og Langli vokset med netto 800.000 m3, se kort 3.

Ifølge Bartholdy et al. (2004) vil marsken følge med en havspejlsstig-

ning på 0,23 cm/år. Stiger havspejlsstigningen til et niveau på 0,42 

cm/år, vil den centrale del af Skallingen ikke følge med, mens den 

yderste del af marsken stadig vil følge med. Overstiger havspejlsstig-

ningen 0,64 cm/år, vil marsken begynde at drukne.

Bartholdy et al. (2004) anfører, at den fortsatte vækst af marsken vil 

afhænge af, om der stadig er midlertidige depoter af fi nkornet sedi-

ment i Vadehavet. Midlertidige depoter af fi nkornet sediment er sedi-

ment afl ejret på f.eks. vader hvor sedimentet afl ejres inden det trans-

porteres op på marsken. Hvis disse depoter forsvinder for eksempel 

på grund af havspejlsstigningen, vil dette medføre, at der er mindre 

sediment til rådighed under højvandssituationer.

6.5 Ændringer af Skalling Ende

Analysen af ændringer af Skalling Ende er foretaget ud fra gamle sø-

kort, fl yfotogeometriske opmålinger, luftfotoer og pejlinger.

Kystliniens beliggenhed, som den fremgår af fi gur 6.12, er de enkelte 

år fastlagt ved hjælp af søkort fl yfotogeometriske opmålinger, luftfo-

toer og pejlinger.

I Grådyb rapporten fra 1975 er udviklingen af Skalling Ende beskrevet 

i perioden 1952 til 1975 (Esbjerg Havn, 1975). Aagaard et al. (1995) 

har analyseret Skalling Endes udvikling fra 1804 til 1990. Vinter 

(2003) har fremstillet en tegneserie af fl yfotoer, og ud fra disse er til-

bagerykningen af Skalling Ende beregnet.

Der er benyttet to landskabselementer:

1. Kystlinien (i dette tilfælde et dårligt valg da tidspunktet for de en-

kelte fl yfotos ikke er kendt, så der kan ske en korrektion af vand-

standen);

2. Vegetationsgrænsen - problemerne med denne er, at den viser en 

hurtig tilbagerykning, men en langsom fremrykning. Endvidere vil 

sandfl ugt være en akkumulationsform, der på fl yfotos kan tolkes 

som erosion.
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Figur 6.12 Oversigt over Skalling Endes udvikling fra 1804 til 2002, (Esbjerg Havn, 1975), (Aagaard et al. 

1995). Bemærk, at kun udvalgte kystlinier er medtaget grundet overskueligheden i fi guren.

Kort fra 1804,1870 (Aagaard et al. 1995), 1906, 1909 og 1924 viser, 

hvordan Skalling Ende langsomt bliver bredere og vokser mod vest. I 

starten af 1900-tallet er Skalling Ende ca. 1,8 km bred i vestkystprofi l 

6500. På dette tidspunkt er uddybningen af Grådyb startet, se afsnit 

4.6.

I 1906 og 1909 er sejlrendens minimumdybde ca. 5,6 MSLV (middel 

springtids lavvande). I 1922 er minimumsdybden ændret til 6,7 MSLV. 

På grund af usikkerhed i stedsangivelsen af kystlinien ser det ikke ud 

til, at der på dette tidspunkt er sket ændringer i Skalling Endes belig-

genhed.

En kraftig erosion af Skalling Endes bredde under stormen i 1932 

medførte, at man i 1935 anlagde to høfder (høfde N og S) på Skal-

ling Ende, se fi gur 6.12. I 1937 er Skalling Ende krympet i bredden 

grundet erosion p.g.a. Hobo Dyb (DHI, 1992), se fi gur 6.12. Bredden 

på Skallingen er på dette tidspunkt ca. 1,2 km i vestkystprofi l 6500, se 

tegning 9. I 1945 er der ikke sket ændringer i den sydlige placering af 

Skalling Ende.

Mellem 1945 og 1952 rykker Skalling Ende 134 meter tilbage, hvilket 

svarer til en årlig tilbagerykning på 19 m/år, se tabel 6.1 og fi gur 6.13. 

Vindenergien er i denne periode domineret af vind fra vest og nord-

vest (70% af den totale energi), se fi gur 4.6a. Den årlige kystlinietilba-

gerykning på 19 m/år fortsætter indtil 1962. I de følgende år frem til 

1967 ligger kystlinien tæt på den sydligste høfde S, se fi gur 6.12.
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I 1970’erne sker der store ændringer af Skalling Ende: Kystlinien ryk-

ker både frem og tilbage i denne periode. Den største netto tilbage-

rykning pr. år sker mellem 1974 og 1975. Her rykkede kystlinien på 

Skalling Ende tilbage med 370 m/år, se fi gur 6.13. Og det betød, at 

mens Skalling Ende i 1972 lå ved høfde N, var begge høfder forsvun-

det i 1975, og Skalling Ende afsluttede i en spids, se fi gur 6.12 og 

tabel 6.1. DHI (1992) har vurderet at høfdebyggeriet på Skallingen 

kan have en negativ effekt da sedimenttransporten standes. Dette 

medføre at der ikke føres sediment til Skalling Ende fra nord.

Endvidere har kystlinien ændret kystnormal i løbet af 1970’erne. Den 

dominerende vindretning var tidligere vestlig, men har nu ændret sig 

til en mere sydvestlig retning, se afsnit 4.1.
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Figur 6.13 Tilbagerykning af Skalling Ende. Delvis efter Vinter (2003) og Aagaard et al. (1995). Bemærk at 1804 benyttes 

som reference for ændringer i kystlinie positionen.

På fi gur 6.13 er tilbagerykningen af Skalling Ende vist siden 1870. 

Beregningen af tilbagerykningen er foretaget ved at måle afstanden 

fra Skallingen Endes sydlige position i 1804. Da Skalling Ende's sydlige 

position hele tiden skifter position vil der være en usikkerhed på til-

bagrykningen der skyldes subjektive valg. I denne rapport er det valgt 

at vise denne metode men tilbagrykningen målt i forhold til et fast 

profi l er også afprøvet. Den sidste metode er fravalgt da den medfører 

at Skalling Ende rykker frem i perioder hvor det visuelt er konstateret 

at der sker tilbagerykning/erosion.

Som det fremgår af fi gur 6.13 og tabel 6.1 sker den største erosion 

mellem 1974 og 1977. I alt rykker vegetationsgrænsen tilbage med 

ca. 280 m pr. år i denne periode. Efter 1983 er tilbagerykningen af 

kystlinien og vegetationsgrænsen vendt til en lille fremrykning, men 

mellem 1990 og 1995 og igen 2000 til 2002 sker der igen en tilbage-

rykning på henholdsvis 29 til 93 meter. Der ses umiddelbart ikke en 

større tilbagerykning efter uddybningen til 10,3 m MLWS.

Sammenhængen mellem tilbagerykning af Skalling Ende og oprens-

ningen er blevet analyseret med henblik på, at belyse om oprensnin-

gen af Grådyb kan forklare den voldsomme tilbagerykning af Skalling 

Ende i 1970’erne og starten af 1980’erne. For at medtage fl ere para-

metre er vindenergien og vindretningen også analyseret.



An
al

ys
er

 a
f S

ka
lli

ng
en

80

Årgang
Samlet 

oprensning
Oprensning Tilbagerykning Dybde 

Dominerende 

vindretning
Vindenergi

1000 m3 
Pr meters 

uddybning 
[m pr. år] m MLWS MJ/år

1804 - - 3,5 -      

1804-1870 - - -1 3,5 -      

1870-1909 1926 30 -2 4,5 -      

1909-1924 6257 66 0 6,7 NW 2060

1924-1937 9446 108 -3 6,7 NW 2160

1937-1945 634 32 0 7,3 -      

1945-1952 6741 138 19 7,3 W 5360

1952-1954 2290 149 -4 7,3 NW 4885

1954-1962 10759 175 19 7,3 NW 4950

1962-1964 2623 170 -29 7,3 W 5590

1964-1967 1967 81 10 7,3 NW 6060

1967-1968 783 84 32 7,3 til 9,3 NW 6520

1968-1969 807 87 -25 9,3 W 7000

1969-1972 2304 83 129 9,3 W 7380

1972-1974 2042 110 -112 9,3 NW 8460

1974-1975 1750 188 367 9,3 NW 7990

1975-1977 2733 147 225 9,3 NW 7070

1977-1980 2816 101 67 9,3 NW 5550

1980-1983 3710 133 78 9,3 W 5880

1983-1988 6878 148 -6 9,3 SW 6000

1988-1990 3271 176 -5 9,3 W 7160

1990-1995 7099 147 29 9,3 til 10,3 SW 8830

1995-2000 6298 122 1 10,3 SW 8590

2000-2002 1979 96 93 10,3 W 8570

Tabel 6.1 Erosion af Skalling Ende vist i forhold til 1945 og sammenholdt med oplysninger om uddybningen 

af sejlrenden. Bemærk at der er skiftet vindmålestation i 1968 og 1990.

Der er fl ere parametre der spiller ind på tilbagerykningen af Skalling 

Ende. Større storme som den i 1976 synes at have stor indfl ydelse på 

tilbagerykningen, som den fi nder sted mellem 1974 og 1977. Stor-

men i 1981 ses dog kun ud til at medføre en begrænset erosion. Se 

tabel 6.1.

I 1970’erne der er en »hårdtvejrs« periode i området. I begyndelsen 

af 1980’erne er vindenergien ikke så stor, og erosionen aftager til en 

femtedel af, hvad det var mellem 1974 og 1977. Dette kan give en 

forklaring på, at tilbagerykningen i denne periode var større en tidli-

gere. 

Endvidere har høfder på Skalling Ende to gange, henholdsvis i 1932 

og 1982, forøget tilbagerykning nedstrøms da de stander den natur-

lige sedimenttransport nedstrøms (DHI, 1992).

Som det fremgår af tabel 6.1 ses der en tendens til at tilbageryknin-

gen af Skalling Ende øges når vindenergien øges.

DHI (1992) fremførte at ebbedeltaet allerede i 1952 var reduceret i 

areal og volumen. Vinther (2003) har opstillet en model for erosionen 

af ebbedeltaet og tilbagerykningen af Skalling Ende. Modellen går 
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ud på at uddybningen medfører en reduktion af ebbedeltaet, da den 

naturlige sedimenttransport internt på deltaet afbrydes på grund af 

uddybningen hvorved alt sedimentet fra nord ender i Grådyb og ikke 

på Tørre Bjælke.

Sedimentomsætningen på ebbedeltaet foregår ved at sedimenttrans-

porten der kommer fra nord og nordvest drejes ind omkring Skalling 

Ende, her møder den ebbestrømmen fra Hobo Dyb der fører sedimen-

tet mod Grådyb, da dybet breddes ud falder transportkapaciteten, 

hvilket medføre at sedimentet kan afl ejres. Uddybningen medfører 

dog at noget af dette sediment fjernes således at der ikke sker en op-

bygning af deltaet.

Vinther (2003) har påvist at en del af sedimentet fra Skalling Ende 

transporteres til Langli Sand. Her afl ejreres sedimentet hvilket med 

medfører en nettoakkumulation som nu danner et højsande.

Som det fremgår af ovenståede er der ikke kun én årsag til Skalling 

Endes tilbagerykning. Der fi ndes derfor ikke nogen direkte sam-

menhæng mellem erosionen af Skalling Ende og uddybningen da 

reduktionen af ebbedeltaet ikke sker fra den ene dag til den anden. 

Endvidere er det påvist at storme samt perioder med den domine-

rende vindretning fra sydvest kan have stor indfl ydelse på Skalling 

Endes udvikling da den reducerede Tørre Bjælke giver bølger fra vest 

og sydvest større mulighed for at erodere Skalling Ende og dermed 

forstærke udviklingen.

6.6 Samlet vurderingen af den fremtidige ud-
vikling af Skallingen

De største ændringer i kystprofi let sker tæt på Skalling Ende. Varia-

tionen er dog aftagende, og mellem 1993 til 2003 er der ikke samme 

variation af tilbagerykningen af kystprofi let. Den gennemsnitlige 

tilbagerykning er på 6,8 m/år. De største frem- og tilbagerykninger 

forekommer i perioden 1972 til 1983 og er specielt stor mellem 1978 

og 1981. Ændringer i vindretninger i slutningen af 1970’erne og be-

gyndelsen af 1980’erne samt stormen i 1981 er sandsynligvis en af 

hovedårsagerne til, at der sker en voldsom tilbagerykning af Skalling 

Ende i den sydligste vestkystlinie på Skallingen.

Selve klitten på Skallingen rykker tilbage med en gennemsnithastig-

hed på 5 m/år. Klitten i den sydlige del af Skallingen viser tydelig frem-

rykning. I det sydligste profi l er der i det sidste årti sket en fremryk-

ning af klitten på 7,9 m/år. Samtidig rykker det indre strandplanprofi l 

tilbage med 9,8 m/år. Dette medfører, at det samlede profi l forstejles.

Dominerende vindretninger fra sydvest ser ud til at gavne kystprofi let. 

Især klitten og strandprofi let vokser på den sydlige del af Skallingen 

som følge af den ændrede vindretning. Den brede strand på den syd-

lige del af Skallingen medfører, at de æoliske kræfter får optimale be-

tingelser. Det vurderes, at klitten i den nordlige del af Skallingen ikke 

vil forsvinde. Klitten vil blive lavere, men med tiden fi nde en ligevægt 
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mellem sedimenttilførsel samt højde og bredde. Klitten vil med tiden 

rulle ind over marsken, hvis den ikke bliver hindret af menneskelig ak-

tivitet så som tilplantning.

Skalling Ende er rykket mod nord siden 1945. Erosionen startede dog 

allerede i 1930’erne, hvor en storm i 1932 medførte konstruktion af 

to høfder på Skalling Ende. Samtidig skete der erosion på Skallingens 

østkyst som følge af Hobo Dybs meæandering.

Reduktionen af ebbedeltaet var allerede startet i 1952. En model 

(Vinther, 2003) går ud på, at uddybningen medfører en reduktion af 

ebbedeltaet som følge af, at den naturlige sedimenttransport internt 

på deltaet afbrydes på grund af uddybningen. Herved ender det 

meste af sedimentet fra nord i Grådyb og ikke på Tørre Bjælke. Ud-

dybningen af Grådyb haft derfor haft betydning for tilbagerykningen 

af Skalling Ende. Uddybningen er dog ikke eneste årsag til Skalling 

Endes tilbagerykning. Den reducerede Tørre Bjælke giver bølgerne 

fra vest og sydvest større mulighed for at erodere Skalling Ende i de 

situationer hvor den dominerende vindretning er kommet fra syd og 

sydvest dette har medført perioder med en øget tilbagerykningen af 

Skalling Ende.
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Bilag 1

Oversigt over frekvensen af målinger foretaget på Skallingen. De aktu-

elle pejlinger er foretaget i de nedenstående linier i de angivne år:

Argang 6390 6400 6410 6420 6430 6440 6450 6460 Bemærkninger

1969 x x x x x x x x  Igen nivellement i linie 6450

1970 x x x x x x x x  Igen pejling i linie 6440, 6450

1971 x x x x x     

1972 x x x x x  x   

1973 x x x x x  x   

1975 x x x x x  x   

1976 x x x x x x x   Igen pejling i linie 6450

1977 x x x x x x    

1978 x x x x x x x   Igen pejling i linie 6450

1979 x x x x x x x   Igen pejling i linie 6450

1980 x x x x x x x   Igen pejling i linie 6450

1981 x x x x x x x   Igen pejling i linie 6450

1982 x x x x x     Igen pejling i linie 6430

1983 x x x x x x    

1984 x x x x x x    

1986 x x x x x x x   

1988 x x x x x x    

1990 x x x x x x    

1992 x x x x x x    

1994 x x x x x x    

1996 x x x x x x    

1998 x x x x x x    

1999 x x x x x x    Kun nivellement i alle linier

2000 x x x x x x    Kun nivellement i alle linier

2001 x x x x x x    Kun nivellement i alle linier

2002 x x x x x x x   Kun nivellement i alle linier

2002,51  x        Kontrollinie: Kun nivellement

2003 x x x x x x    Kun nivellement i alle linier

Tabel 8.1 Pejlinger og nivellement i vestkystlinierne (se tegning 1) på Skallingen.
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Karakteristiske data Grådyb 1967 2002

MVS m DVR90 Middelvandstand 0,068 0,106

MHW m Middel høj vande (ref. DVR90) 0,73 0,79

MLW m Middel lavvande (ref. DVR90) -0,77 -0,78

MLWS m Middel lavvande (ref. DVR90) -0,8 -0,82

Amplitude m MHW - MLWS 1,53 1,61

Amplitude m MHW – MLW 1,5 1,57

Vbassin m3 Bassin volumen under MHW 300.707.008 321.752.467

m3 Bassin volumen under DVR90 213.241.298 227.908.059

Vløb m3 Løb volumen under MLW 143.715.803 156.301.241

Vløb m3 Løb volumen under MLWS 141.625.998 153.484.593

Vfl ade m3 Volumen af vaden over MLW 30.258.057 30.527.199

Vfl ade m3 Volumen af vaden over MLWS 31.913.237 32.703.632

Tidevandprisme m3 Vbassin – Vløb 156.991.205 165.451.226

Tidevandprisme m3 Beregnet: Vctc 166.091.943 171.845.801

dfl ade m Gennemsnitshøjden af vaden 0,51 0,54

Wgab,DVR90 m Bredden af gabet ved 0 DVR90 1.548 2.889

Delta m3 Volumen af deltaet 44.050.871 36.996.854

Lløb km Længden af hovedløbet 15,97 15,88

Abassin m2 Arealet af bassin ved MHV 130.900.000 128.900.000

Totale bassin m2 Arealet af bassin ved MHV + marsk 155.980.000 153.980.000

Aløb m2 Arealet af løbet ved MLWS 67.760.000 68.660.000

Afl ade m2 Arealet af vaden 63.140.000 60.240.000

h m Middeldybde 2,96 3,16

HHW Vanddybde i kanalerne under højvande 2,30 2,50

HLW Vanddybde i kanalerne under lavvande 2,09 2,24

HHW/HLW

Forholdet mellem vanddybde i kanalerne 

under henholdsvis høj- og lavvande
1,10 1,12

SHW/SLW

Forholdet mellem det horisontale våde areal 

af bassinet under henholdsvis høj- og lav-

vande

1,93 1,88

α Morfologisk ligevægt 0,79 0,81

Tabel 8.1 Karateristiske data for Grådybs tidevandsområde i 1967 og 2002. Formlerne for disse data kan 

fi ndes i afsnit 5.2.




