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1 Indledning

1.1 Formål

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

regionen, som et unikt naturområde. En ekstra bevågenhed omkring 

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

stand, er derfor vigtig. 

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 digesikkerheden, kystens udvikling og den morfo-

logiske udvikling som følge af forventede vandspejlsstigninger.

Juvre Dybs tidevandsområde

Kystdirektoratet har ikke tidligere undersøgt Juvre Dybs tidevandsom-

råde i samme omfang som Lister Dybs og Grådybs tidevandsområder. 

Juvre Dybs tidevandsområde ligger midt i det danske Vadehav, se fi gur 

1.2 og kort 1. Tidevandsområdet afgrænses af Rømø og Rømødæm-

ningen mod syd og Mandø og Koresand mod nord.

Da både Mandø Dige, Rejsby Dige og Juvre Dige beskytter mennesker, 

der er bosat i lavtliggende områder mod oversvømmelse, er digesik-

kerheden et væsentligt emne i området. Endvidere er Rømø-dæmnin-

gen vital for beboerne på Rømø.

En generel analyse af området vil medføre en større forståelse af Vade-

havet. Analysen vil endvidere vise om den morfologiske udvikling svarer 

til den, der er fundet i Holland eller den der er fundet i Lister Dyb og i 

Grådybs tidevandområder. Særlig vægt vil blive lagt på forlandets ud-

vikling og prielernes bevægelse tæt på digerne, da morfologien foran 

digerne har betydning for bølgeangreb på digerne under storm og 

dermed på digernes sikkerhedsniveau. Fokus vil især blive lagt på Juvre 

Priel og dens forventede fremtidige bevægelse samt på disse bevægel-

sers indfl ydelse på digesikkerheden.

AFSNIT 1
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Havspejlsstigning

Der foregår en relativ havspejlsstigning i Vadehavet. I forbindelse med 

et studie af udviklingen i Lister Dybs og Grådybs tidevandsområder 

fra 1998 til 2005 blev der observeret en netto erosion på vaderne, 

hvorimod der i Holland er observeret, at afl ejringerne på vaderne føl-

ger med den nuværende havspejlsstigning, hvilket svarer til en netto 

afl ejring. Spørgsmålet er, om dette er tilfældet for hele det danske Va-

dehav, eller om usikkerheden i tallene er årsag 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 områder, der er særligt sårbare 

over for voldsomme havspejlsstigninger for dermed at kunne agere i 

tide på forventede ændringer.

Et af formålene med projektet vil derfor være at analysere Juvre Dybs 

tidevandsområde samt undersøge, hvilke konsekvenser det har for 

området, at der foregår en relativ havspejlsstigning. Fokus vil ligge på 

digesikkerhed, samt forlands- og prieludvikling.

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. 7.700 km², mens den danske del udgør ca. 800 km².

Nordsøen

Den Helder

Blåvands Huk

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. 

Grundet vindpåvirkning og lufttryk kan vandstanden dog i stormsitua-

tioner 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 fi gur 1.2. Dannelsen af disse barriereøer er omdiskute-
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ret, men det menes, at de er dannet i forbindelse med havspejlsstig-

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

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.

Figur 1.2 Oversigtskort over det danske Vadehav. 

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.

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 
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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 af Vadehavet, passerer disse dyb, 

hvorfor de er meget dybe og permanent vanddækkede. Juvre Dyb og 

Grådyb har eksempelvis vanddybder på op til 17 m. Dybenes strømre-

gimer er meget komplicerede, men styres ligeligt af både fl od og ebbe 

(Nørrevang, 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 (loer) til få store kanaler (prieler) der ender i ét dyb 

yderst i tidevandsbassinet.

Vaderne

Vaderne er den mest markante landskabsform i Vadehavet, se fi gur 

1.2. Vaderne er de områder, som tørlægges i ebbeperioden og vand-

dækkes igen under fl od. Derved varierer højden på vaderne mellem 

ca. 1,5 m og 2,0 m. Ca. 60 % af Vadehavet består af vader, mens 

resten er vanddækkede dyb, større prieler og vandfyldte lavninger 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 

overgangen fra marsk til vade. Alligevel 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).
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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 kæmpebanker 

(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 fi ndes der ofte marsk. Marsken er 

et marint forland, som dannes på kyster med tidevand. I det danske 

Vadehav fi ndes der marskområder både ud for fastlandet og på bag-

siden af barriereøerne, se fi gur 1.2. 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 for marsk-

dannelse 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 højde 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 & Leth, 2001).

Under den seneste istid Weichsel (tiden mellem 120.000 og 10.000 

år BP) var området vest for hovedstilstandslinien et tundralandskab 

domineret af bakkeøer fra forrige istid, smeltevandsrender samt afl ej-

ringer 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-
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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 1.000 

år. Den voldsomme havspejlsstigning medførte, at størstedelen af om-

rådet var oversvømmet omkring 8.000 til 8.500 BP. Ifølge den klassi-

ske barriereteori gav 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 fi gur 1.2. Systemet ændrer sig stadig, da både Rømø 

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

erosion. De Vadehavsøer, der ligger i anden række (Langli, østlige del 

af Fanø, Mandø og Jordsand), menes at have udgjort et tidligere sy-

stem af barriereøer (Bartholdy & Pejrup, 1994).

Relativ havspejlsstigning

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 Relative havspejlsstigninger fra ca. 8.000 år BP og frem til i dag. 

               Efter (Kystdirektoratet, 1999a).

Den relative havspejlsændring består både af isostatiske og eustatiske 

ændringer. Isostatiske ændringer er lokale hævninger eller sænkninger 

af jordskorpen, som skyldes eftervirkninger af ændringer af ismængde 

fra den sidste istid. Eustatiske havspejlsændringer skyldes globale æn-

dringer af vandvolumenet 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.
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Den fremtidige udvikling af havspejlsniveauet diskuteres intenst i disse 

år. IPCC har vurderet den nuværende globale havspejlsstigning (mid-

delvandstanden) til +15 cm i perioden fra 1891 til 1990 (IPCC, 1990).  

I Esbjerg har vandstandsstigningen mellem 1890 og 1989 været +11 

cm. Det vil sige, at havspejlsstigningen har været 4 cm lavere i Esbjerg 

end på globalt plan. Den mindre stigning skyldes lokale isostatiske 

landbevægelser, (Duun-Christensen, 1992).

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

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

1.1.

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 befolkningstilvækst 

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 befolkningstilvækst 

at økonomisk udvikling er medium

at teknologiudviklingen er medium

at udviklingen er lokalt forankret.

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 betegnet som et middelhøjt 

scenario, mens B2 betegnes som middellavt. 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 tempera-

•

•

•

•

•

•

•

•
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turen i 1961-1990. Ifølge B2-scenariet vil gennemsnitstemperaturen i 

Danmark stige med 2,2° C ±1,5° C i forhold til 1961-1990 perioden 

(DMI, 2005).

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 (DMI, 2005).

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 en rolle for de sedimentologiske processer.

Vind

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

havet. Et tydeligt eksempel på vindens betydning er, at klitterne på 

Rømøs vestkyst, der er dannet af sand, er 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 sediment på f.eks. Skallingens vestkyst.

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.
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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 sedimenter 

frem og tilbage i en konstant udveksling med Nordsøen.

Sedimentologiske processer i Vadehavet

Vadehavet er en fælde for fi nkornet sediment og organiske partikler 

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

sediment fra Nordsøen til Vadehavet på grund af en række processer 

skabt af tidevandets bevægelser.

Som oftest bliver kornstørrelserne i et tidevandsområde mindre læn-

gere inde i området. I dybene og prielerne fi ndes der næsten udeluk-

kende sediment i sandfraktionen, da strømhastighederne her er for 

høje til, at fi nkornede partikler kan afl ejres. Tidevandsfl aderne går fra 

at være sandede til at blive mere og mere siltede og lerede mod land. 

Denne sortering i kornstørrelser skyldes blandt andet, at strømhastig-

hederne 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 de inderste dele af tidevandsområderne.

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.
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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. Sedimentpartiklerne sammenkittes på denne 

måde af en biofi lm til større klumper (biofl okke). Denne proces kaldes 

biofl okkulering (Pethick, 1993).

Flokkuleringsprocessen har stor betydning for afl ejringen af fi nkornet 

materiale i tidevandsområder, da fl okkene har en langt højere faldha-

stighed end de enkeltpartikler, som fl okkene består af. Det betyder, at 

fl okkene kan nå at afl ejres på vaderne i perioden omkring højvande, 

hvor strømhastigheden er nul, og vandet er stillestående.

Når strømmen er stærkere, kan fl okkerne genophvirvles fra bunden 

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

med tidevandet.

Settling- og scourlag

Suspenderede sedimenter begynder at afl ejres, når strømhastigheden 

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

sedimenter og fl okke 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 langsomt begynder 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«.



AFSNIT 2

18

2 Konklusion

2.1 Juvre Dybs tidevandsområde

Formålet med projektet er at opnå en bedre forståelse af den morfo-

logiske langtidsudvikling i Vadehavet. 

Analyse af området viste at der sker erosion i den vestlige del af dy-

bene i området tæt på Nordsøen. Samtidig afl ejers der sediment i den 

østlige del af dybene, på vaderne og på forlandet. Der sker altså en 

opfyldning af den inderste del af tidevandsområdet tæt på fastlands-

digerne. Selve forløbet af dyb og prieler har ikke ændret sig væsent-

ligt. 

Opstillingen af et sedimentbudget viste tydeligt at den største sedi-

mentkilde er netto-sedimenttilførselen fra Nordsøen. Summen af alle 

kilder som (netto) importerer sediment til tidevandsområdet udgør i 

alt 594.690 t/år. (6,24 mio. m3)  Eksporten af sediment til forlandet 

udgør omkring 10,3 % (61.272 t/år) af importvolumen. Der kan der-

for konstateres en betydelig forøgelse af forlandsarealets volumen 

kombineret med en vertikal vækst af forlandet.

Vadernes areal er vokset, og der er gennemsnitlig sket en hævning 

af arealerne på ca. 9 cm i løbet af 31 år. For de arealer der ligger på 

grænsen mellem vader og dyb (fra fl ad hældning til stejlere hældning) 

og som er repræsenteret af intervallet -2 m DVR90 til -5 m DVR90, 

er der sket erosion, især omkring kote -2 m DVR90. I Juvre Dybs tide-

vandsområde er dyb og løb blevet bredere samtidig med at der er sket 

en uddybning af løbene, hvilket har medført en forøgelse af tværsnits-

arealet.

Sikkerhedsniveauet for digerne i Juvre Dybs tidevandsområde er gene-

relt over 50 år. To diger har dog en lavere sikkerhed. Mandø Dige har 

nogle steder en meget høj sikkerhed, mens der andre steder er en lav 

sikkerhed. Sikkerhedsniveauet for Juvre Dige viste, at digets sikkerhed 

er under 30 år og at diget på fl ere strækninger ikke har den regulativ-
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mæssige kronekote. Ses på forholdene søværts diget viser det sig at 

Juvre Prielen mæandrerer mere i 2001 end i 1970 hvilket medfører at 

prielen bevæger sig mod forlandet med en hastighed på op til 2 m/år 

syd for stenkastningen. I forbindelse med en fremtidig digeforstærk-

ning eller fl ytning af diget anbefales at der tages hensyn til prielens 

vandring. Der er på nuværende tidspunkt ikke tendens til at Juvre Priel 

standser fl ytning mod vest.

Sammenligning med Lister Dybs og Grådybs tidevandsområde

I de tre tidevandsområder der er analyseret, er der sket en uddybning 

af dybene. Herudover ses at løbene mæandrerer mere og mere. I 

Grådyb og Lister Dybs tidevandsområder er forøgelsen af, hvor meget 

løbene mæandrerer, større end i Juvre Dyb. I den yderste del af områ-

derne sker der erosion af dyb og vader, mens der længst inde i tide-

vandsområderne sker afl ejring på forlandet, på vader og i dyb.

2.2 Havspejlsstigning

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

med Juvre Dybs tidevandsområde som følge af en forøget havspejls-

stigning. Fokus er lagt på digesikkerhed, samt forlands- og prieludvik-

ling.

Den nuværende relative havspejlsstigning er beregnet til 0,20 cm/år i 

Juvre Dybs tidevandsområde. Beregnes den relative havspejlsstigning 

som årsmiddelvandstanden, sker der en øget stigning af vandstanden 

i de sidste 35 år, ved Esbjerg Havn, set i forhold til de foregående 100 

år. 

I rapporten er benyttet to foreskellige scenarier for havspejlsstignin-

gen. De to scenarier medfører en øget stigning i middelvandstanden 

på 10 cm over de næste 95 år for B2-scenariet. Hvorimod A2-scena-

riet medfører, at vandstanden i Vadehavet skal stige med næsten det 

dobbelte af, hvad den gør i dag, og ca. 4 gange det den er steget de 

sidste 100 år (9,8 cm).

En relativ havspejlsstigningen er i gang i området, hvorfor nogle af de 

europæiske tidevandsbassiner er i ligevægt med havspejlsstigningen 

hvorimod andre er ude af ligevægt. For Juvre Dybs tidevandsområde 

gælder at størrelsen af ebbedeltaet, udviklingen af de inderste dele af 

tidevandsområdet, samt vaderne, passer i de samme sammenhænge 

som de øvrige europæiske tidevandsområder. For tværsnitsarealet og 

dybden i gabet gælder, at Juvre Dyb ikke passe ind. Ud fra ovenståen-

de resultater kan det ikke konkluderes at Juvre Dybs tidevandsområde 

er ude af morfologisk ligevægt men heller ikke at det er i ligevægt.

Med denne rapport har det ikke været muligt at foretage en vurdering 

af om der gælder særlige forhold i Det danske Vadehav, da Knude 

Dyb endnu ikke er analyseret.

Det er vurderet at havspejlsstigningen skal nå et niveau mellem 0,64 

cm/år og 1,4 cm/år før Juvre Dybs tidevandsområde drukner. Progno-
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ser fra IPCC 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 højeste scenarier vil havspejlsstigningen nå dette niveau i slut-

ningen af 2020’erne. For de lavest vil den ikke være nået i år 2100 

(DMI, 2001).

For scenarioer B2 og A2 der repræsentere den fremtidige lokale hav-

spejlsstigning er vandstanden i år 2100 vurderet til at stige med hen-

holdsvis 29 og 35 cm. 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 Juvre Dybs tide-

vandsområde ikke drukne indenfor de næste 100 år. Det bør dog be-

mærkes at disse scenarier for havspejlsstigningen ikke er ene bestem-

mende for Juvre Dybs tidevandsområdets morfologiske udvikling. Ud 

over havspejlsstigningen er bl.a. sedimentmængden, middelvinden og 

stormfrekvensen ligeledes betydende for den morfologiske udvikling.

Med hensyn til digesikkerheden har hovedparten af digerne i Juvre 

Dybs tidevandsområde en tilstrækkelig styrke også ved hensynta-

gen til scenarioer A2 og B2. Digerne, som tilhører denne gruppe, er 

Mandø Dige, Ribe Dige, Rejsby Dige og Ballum Dige – nord. Det kan 

konstateres, at sikkerhedsniveauet af disse diger er ret højt også ved 

hensyntagen af fremtidige havspejlsstigning. Samtidig sker der en 

opfyldning af sediment i den inderste del af området hvilket reducerer 

bølger og vandstand foran digerne. 

Ved Juvre Dige og Mandø Dige er sikkerhedsniveauet ikke så højt som 

ved de andre diger, idet begge diger har en ret stejl forskåningen. Un-

der hensyntagen til havspejlsstigning kan det derfor ikke udelukkes, at 

der vil ske større skader under storm. Det kan i denne rapport anbefa-

les, at man med den nye viden om digesikkerhed og styrkeberegning 

foretager en revurdering af digerne i det Syd- og Sønderjyske inden 

for de næste år.
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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 kort nr. 9 og 10. 

Opmåling af Juvre Dybs tidevandsområde er foretaget i perioden 

1968 til 1971. De fl este kortblade er fra 1970, hvorfor hele opmålin-

gen angives som 1970 i denne rapport. Opmålingen er foretaget ved 

pejling med enkeltstråleekkolod og traditionelt nivellement samt fl y-

fotos. Opmålingen i 1970 er digitaliseret ud fra pejleplaner i målestok 

1:10.000. Der er i digitaliseringen ikke differentieret mellem højde- og 

dybdekurver samt målte punkter, hvilket tydeligt fremgår af kort 9. 

Digitaliseringen indeholdt fl ere fejl, som senere er rettet. Standardafvi-

gelsen er vurderet til 20 cm (Kystdirektoratet, 1999a).

Juvre Dybs tidevandsområde er pejlet med et fl erstråleekkolod og ni-

velleret i et 200 m liniesystem (se kort 10) i perioden 15. juni 2001 til 

3. maj 2002. I rapporten angives hele opmålingen som årgang 2001. 

For at dække Juvre Priel bedre er opmålingen fra 2001 suppleret med 

en detailopmåling fra 2000. 

Ebbedeltaet er ikke dækket af opmålingen i 2001. Til beskrivelse af 

deltaet er opmålingen af Vadehavsfronten (vestkystlinierne) benyttet. 

Vestkystlinierne måles til en afstand af ca. 10 km fra kysten, og hver 

5. linie måles til ca. 20 km fra kysten. Vadehavsfronten er målt i 1999 

og 2003, og til beskrivelse af deltaet er opmålingen fra 2003 benyttet. 

Standardafvigelsen er vurderet til 5 cm (se tabel 3.1). Bemærk at der 

er et hul i opmålingen mellem Vadehavsfronten og tidevandsområdet 

i udløbet fra Juvre Dybs tidevandsområde, se kort 10.
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Periode Målenøjagtighed

1963 til 1976  +/- 20 cm

1977 til 1983  +/- 10 cm

1983 til 2003  +/- 5 cm

Tabel 3.1 Målenøjagtighed for Vestkystopmålingerne.

Standardafvigelsen på mængdeberegningen er beregnet til at være 21 

cm i dybden. For hele differensplanen er standardafvigelsen beregnet 

til 20 mio. m3 (Kystdirektoratet, 1999a). 

3.2 Beskrivelse af hydrografi ske data

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

vandstand. Oversigtskortet (kort nr. 11) viser placeringen af de enkelte 

målestationer tæt på Juvre Dybs tidevandsområde.

Vandstandsdata

Der er benyttet vandstande målt i Esbjerg Havn og i Havneby. Kystdi-

rektoratet har selv en vandstandsmåler (Ident: 6401) placeret ved Hav-

nevagten i Esbjerg og (Ident: 6801) i Rømø Havn i Havneby. Endvidere 

modtager Kystdirektoratet vandstande fra DMI (Danmarks Meteorolo-

giske Institut) (Ident: 6403) registreret af en måler placeret ved Fanø-

færgens færgeleje i Esbjerg Havn. Til dette projekt er der desuden 

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

1889 og 1990 i DNN. Alle vandstandsdata er i dette projekt omregnet 

til DVR90.

DMI’s og Kystdirektoratets målere er ikke justeret på samme tidspunk-

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

i dette projekt ikke forsøgt at rette DMI’s målinger eller tilnærme de to 

målere til hinanden.

Endvidere er KDI’s vandstandsmåler i Esbjerg Havn fl yttet den 31. 

januar 1990, efter at den blev ødelagt i en storm natten mellem den 

25. og 26. januar 1990. I forbindelse med denne fl ytning er der sket 

en ændring af målerens vertikale placering. Måleren ved Havnevagten 

var placeret ca. 10 cm lavere end KDI’s gamle måler. Dette medfører, 

at referencen muligvis har forskudt sig ca. 10 cm. Men da måleren i 

1989 blev justeret 8 cm op, er det uvist, om der kun er tale om 2 cm. 

Måleren i Havneby har ikke skiftet position, men der er den 25. okto-

ber 1995 opdaget en fejl på ca. 12 cm. Måleren blev derfor justeret 

med –12 cm mellem den 29. oktober 1990 og den 12. oktober 1995, 

og vandstanden i Havneby passer igen med niveauet for vandstanden 

i Esbjerg. Havneby-måleren og Esbjerg-måleren, viste samme trend 

indtil Havneby målerne skiftede position i 1990. 

For begge målere gælder, at målefrekvensen indtil den 25. oktober 

1990 var hver halve time, hvorefter der måltes hvert 15. minut. Efter 

den 6. juni 2001 måles hvert 10. minut.
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Bølgedata

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 m vanddybde. Der er foretaget bølgemålin-

ger siden den 17. april 1997. Målehyppigheden er hver tredje time. 

Kystdirektoratets egen bølgemåler ved Fjaltring (ident 2031) har målt 

siden den 11. december 1991 på ca. 17,5 m vanddybde. Denne måler 

ligeledes hver 3. time. I 1995 er benyttet data fra Røde Klitsand (ident 

3061) målt på 19 m vanddybde. Måleren Røde Klitsand var aktiv i en 

kort periode fra den 14. december 1994 til den 4. januar 1996. På alle 

tre lokaliteter er der benyttet en Datawell retningsbestemt bølgemåler.

Vinddata

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 den 1. juni 

2001 er der målt hvert 10 minut. I denne rapport er der kun vist 

vindmålinger fra Blåvand, men analyser viser, at Blåvand og Rømø 

vindmålerne giver samme procentvise fordeling af vinden fra de 4 

vindretninger.
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4 Analyse af data

4.1 Hydrologiske data

I denne rapport er der foretaget analyse af vandstanden, vinden og 

bølgerne i eller tæt på det danske Vadehav. De data, der er benyttet, 

er de mest plausible data. For eksempel er der målt vandstande både 

ved Mandø og ved Ribe. Disse data er fravalgt grundet en meget 

kort måleperiode, og da målerne står placeret tæt på udløb, hvorfor 

afstrømningen vil påvirke den registrerede vandstand i perioder med 

lavvande. 

Vandstande i Esbjerg og Havneby

I rapporten er der foretaget analyse af middelvandstand, højvande, 

middelhøj- og lavvande samt tidevandsstørrelsen. Data benyttet til be-

regning af vandstand kommer fra DMI, der har registreret vandstande 

i Esbjerg Havn siden 1889 og fra Kystdirektoratets egne målinger fra 

Esbjerg Havn og Havneby, se afsnit 3.2 for beskrivelse af data.

Middelvandstanden

Middelvandstanden er undersøgt for Esbjerg og Havneby. Der er for 

Kystdirektoratets egne målinger foretaget en analyse af forskellige 

middelværdier og vægtede værdier. Beregningerne er foretaget for 

ugemidler, månedsmidler og årsmidler. Endvidere er der forsøgt at 

udligne manglende målinger ved at vægte med antallet af målinger. 

Beregningen af den relative havspejlsstigning pr. år lå mellem 5 mm til 

28 mm for perioden 1973 til 2005 alt efter metode. Ved at se på stan-

dardafvigelsen er lineær regression på vægtede månedsværdier valgt, 

da disse værdier giver de mest sandsynlige resultater.
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Figur 4.1a Årsmidlet middelvandstand for Esbjerg Havn. Y-aksen er angivet i cm DVR90.

Figur 4.1a viser middelvandstanden for Esbjerg Havn beregnet ved 

hjælp af årsmidler. Tendenslinien er vist fra 1889 til og med 2005 

på baggrund af middelvandstande for hvert af årene mellem 1889 

og 2005. Der er i denne beregning af middelvandstanden ikke taget 

hensyn til manglende data i perioden mellem 1889 og 1973, fl ytning 

af målere, eller at der er benyttet forskellige målere, se afsnit 3.2. På 

fi gur 4.1 b er vist månedsmidler fra 1973 til og med 2005.

Figur 4.1b Middelvandstand for Esbjerg Havn vist som månedsmiddel Y-aksen er angivet i cm DVR90.

Som beskrevet i ovenstående er metoden til at beregne middelvand-

standen meget afgørende for, hvilken havspejlsstigning der fremkom-

mer. Foretages regressionen på årsmidler for hele perioden 1889 til 

2005 og med skæringsdato mellem de to måleserier ved 1. januar 

1973, fås en stigning på ca. 9,8 cm pr. 100 år. De første data i regres-
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sionen (1889 til 1973) er dog behæftet med større usikkerhed, da der 

her er tale om årsmiddeltal, der ikke er vægtede.

Beregnes samme regression fra 1973 til 2005 for Kystdirektoratets 

egne målinger, ses det, at middelvandstanden nu stiger med 0,19 

cm/år svarende til en fordobling. Middelvandstanden beregnet ud fra 

månedsmidler medfører en relativ havspejlsstigning på 0,23 cm/år. 

I denne rapport er det vurderet, at middelvandstanden beregnet for 

hver måned begrænser fejl som følge af manglende data. Endvidere 

er data vægtet efter antallet af målinger. Herudover er alle måneder 

med under 100 observationer udtaget af beregningen. 

Som det fremgår af kurven, er der sket en stigning af middelvandstan-

den. Det bør dog bemærkes, at regressionen er meget følsom over for 

den valgte periode.

I Havneby er der ikke målt før den 5. december 1972. Som det frem-

går af fi gur 4.2, er havspejlsstigningen 0,17 cm/år mellem 1973 og 

2005. Stigningen er herved betydeligt lavere for Havneby end for 

Esbjerg. Alle måneder med under 100 observationer er som ved Es-

bjerg Havn udtaget af beregningen. De to målestationer viser næsten 

samme vandstand de enkelte år med visse afvigelser. F.eks. i 1975 og 

i 1976 hvor der er meget få målinger i Havneby. Fjernes disse to år 

fra årsmiddelregressionen, viser Havneby-måleren en relativ havspejls-

stigning på 0,16 cm/år sammenlignet med Esbjerg på 0,19 cm/år. 

Forskellen i de to målestationer må derfor skyldes forskel i antallet af 

målinger.

Figur 4.2 Middelvandstand for Havneby, månedsmidler. Y-aksen er angivet i cm DVR90.

For at bestemme den relative havspejlsstigning for Juvre Dybs tide-

vandsområde er Esbjerg og Havnebys havspejlsstigning midlet: 0,23 

cm/år og 0,17 cm/år. Dette medfører en relativ havspejlsstigning på 

0,20 cm/år. 

I afsnit 1.3 er den fremtidige havspejlsstigning estimeret til henholds-

vis +29 cm og +35 cm for scenarierne B2 og A2 i år 2100. Benyttes 
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den nuværende lineære regression fra 1973 til 2005 på 0,20 cm/år 

som en gennemsnitlig stigning af vandstanden frem til år 2100 samt 

en middelvandstand i 2005 på 11,3 cm DVR90, vil middelvandstanden 

i år 2100 være steget til +30,6 cm DVR90.

Dette medfører en relativ havspejlsstigning i år 2100 i forhold til 2005 

på +19,3 cm. Sammenlignes dette med B2-scenariet, der forudsiger 

en relativ havspejlsstigning på 29 cm i år 2100 i forhold til 1995, med-

fører dette scenario en øget stigning i middelvandstanden på ca. 10 

cm over 95 år.

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

middelvandstanden i år 2100 bliver på +46,3 cm DVR90. Udregnes 

den lineære regression fra 2005 til 2100 medfører dette, at vandstan-

den skal stige med 36,8 cm på 100 år.  Det vil sige, at vandstanden i 

Vadehavet skal stige med næsten det dobbelte af, hvad den gør i dag, 

og ca. 4 gange det den er steget de sidste 100 år (9,8 cm). I afsnit 5.2 

beskrives konsekvensen af havspejlsstigningen.

Middelvandstanden for Juvre Dybs tidevandsområde er bestemt til 

0,04 m DVR90 i 1970 og 0,11 m DVR90 i 2001. Ses der på årsmid-

delvandstanden, ses en stigning i den relative havspejlsstigning for 

Esbjerg. Det har i denne rapport ikke været muligt at beregne må-

nedsmiddel for hele perioden 1889 til 2005, hvorfor det ikke er muligt 

at se, om denne metode giver samme resultat.

Maksimale vandstande

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

rådet, er dage med vandstande over 125 cm, 150 cm, 175 cm og 200 

cm talt siden 1977. Efter den 1. juni 2001 registreres vandstanden 

automatisk for hvert 10. minut, mens der i starten af måleperioden 

måltes først hver halve time og efter den 25. oktober 1990 hvert 

15. minut. Dette kan påvirke frekvensen af registrerede højvander 

over tiden, da større målefrekvens alt andet lige vil medføre en større 

sandsynlighed for at måle den højeste vandstand. Det er i dette pro-

jekt ikke undersøgt, om ændringer i antallet af højvander skyldes 

målehyppighed, øget hyppighed af storme i området eller ændrede 

vindretninger.

Sammenlignes højvande målt ved Esbjerg og Havneby, ses fl ere høj-

vander i perioden 1987 til 1996 end i de to andre perioder. Denne 

periode er kendetegnet ved en højere vindenergi end de to andre 

perioder, se fi gur 4.10. Der er endvidere observeret lidt fl ere højvander 

ved Havneby end ved Esbjerg hvilket er naturligt da tidevandsamplitu-

den er større ved Havneby. 

Desuden er der observeret en stigning i antallet af dage med høj-

vander over 125 cm i Havneby i perioden 1973 til 2003. I Esbjerg er 

der ikke tegn på stigning af højvander fra 1973 til 2005 i Esbjerg og 

stigningen er ikke signifi kant i Havneby. Ses på højvander dage med 

over 125 cm DVR90 fra Havneby inden for de sidste 25 år, det vil sige 

fra 1980 til 2005, ses ingen stigning. Forskellen på antallet af dage 

med højvande i henholdsvis Havneby og Esbjerg kan skyldes forskellig 
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placering af målerne i de to havne samt forskel i målerudfald. Da det 

ikke er muligt at sammenligne vindenergien fra Sædding Strand Fyr 

og Blåvand Fyr, kan der ikke umiddelbart gives en forklaring på, om 

antallet af dage med højvander i perioderne 1977 til 1986 og 1997 til 

2005 skyldes højere/lavere vindenergi fra en bestemt vindretning og/

eller ændringer i målehyppighed.

Figur 4.3 Højvande ved Esbjerg 1977 til 2005, opdelt i 3 perioder. ( Efter Knudsen & Madsen, 2006)

Figur 4.4 Højvande ved Havneby 1977 til 2005, opdelt i 3 perioder.

Middelhøjvande og middellavvande

I et tidevandsområde spiller såvel vandstanden som tidevandsstørrel-

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

det, en væsentlig rolle.

Tidevandet og dermed vandstanden følger solens og månens cyklus. 

Herudover påvirkes vandstanden i Vadehavet af vinden. For at fjerne 

forskellige periodiske variationer i vandstanden beregnes 19 års mid-
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delvandstanden (Carter, 1993). Kurven over vandstandsstigningen 

bliver således næsten retliniet og følger den lineære regression. Dette 

viser, at det vil være uhensigtsmæssigt at foretage regression på under 

19 år, da en periodisk svingning kan forstærke eller formindske en 

tendens. Som det ses på fi gur 4.5 og 4.6, svinger middelhøj- og lav-

vandstanden 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. Årsmiddel-

værdien er beregnet som et gennemsnit af månedsmiddelværdierne. 

Høj- og lavvande er fundet ved hjælp af et program, der leder seks ti-

mer frem fra første højvande i året. Herefter er der valgt et interval på 

±4 timer. Inden for denne periode fi ndes lavvandet, og programmet 

starter på ny. Der er ikke korrigeret for manglende målinger. År, hvor 

der mangler én eller fl ere måneder, er udeladt af beregningen.

Figur 4.5a Ændring af middelhøjvande ved Esbjerg i perioden 1889 til 2005, årsmiddel af månedsmiddel.   

Y-aksen er angivet i cm DVR90 

Figur 4.5b Ændring af middellavvande ved Esbjerg i perioden 1889 til 2005, årsmiddel af månedsmiddel.   

Y-aksen er angivet i cm DVR90
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Figur 4.6a Ændring af middelhøjvande ved Havneby i perioden 1974 til 2004, årsmiddel af månedsmiddel. Y-aksen 

er angivet i cm DVR90

 Figur 4.6b Ændring af middellavvande ved Havneby i perioden 1974 til 2004, årsmiddel af månedsmiddel.   

Y-aksen er angivet i cm DVR90

Som det fremgår af fi gur 4.5 og 4.6, stiger middelhøjvandet mere 

end middelvandstanden. For hele perioden 1889 til 2005 for Esbjerg 

er der sket en stigning af middelhøjvandet på 0,22 cm/år, mens mid-

dellavvandet er faldet med -0,05 cm/år. Som for middelvandstanden 

er det afgørende, hvilken periode der analyseres. Ses på Kystdirekto-

ratets egne målinger fra 1973 og frem til 2005 sker der en stigning 

af middelhøjvandet på 0,25 cm/år, mens der for middellavvandet sker 

en stigning på 0,03 cm/år. Middellavvandet er altid mere problematisk 

end middelhøjvandet, da målere ikke altid er placeret, så de medtager 

de laveste lavvande. Dette er dog ikke tilfældet for Esbjerg Havn og 

Havneby-målerne. Selv ved meget lave lavvande viser rådata, at måle-

ren fortsætter med at måle hvert 30., 15. eller 10. minut alt efter tids-

punkt. Det er kun i meget sjældne tilfælde, at måleren i Rømø Havn 

i Havneby har været helt eller delvist tørlagt, og at absolut lavvande 

ikke er blevet målt. Det er vurderet, at dette ikke har haft indfl ydelse 

på middellavvande samt middelvandstand i Havneby.
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For Havneby stiger middelhøjvandet med 0,29 cm/år, og middellav-

vandet falder med -0,11 cm/år. Igen stiger middelhøjvandet mere end 

middelvandstanden. 

For at sammenligne med de to opmålinger fra henholdsvis 1970 og 

2001 er der foretaget lineær regression mellem 1974 og 2005. I 1970 

og 2001 er middelhøjvandet henholdsvis 76 cm DVR90 og 85 cm 

DVR90. Middelhøjvandet er således vokset med ca. 9 cm over de 31 

år. Middellavvandet er faldet med 1 cm i de 31 år fra -85 cm DVR90 

til -86 cm DVR90.

For Juvre Dybs tidevandsområde er det beregnet, at middelhøjvandet 

er steget med 0,27 cm/år mellem 1973 og 2005, og at middellavvan-

det er faldet med -0,04 cm/år.

Tidevandsstørrelsen

Som det fremgår af ovenstående, bliver middelhøjvandet højere og 

højere og middellavvandet mindre og mindre eller holdes konstant. 

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

På fi gur 4.7 ses ændringen af den dobbelte tidevandsamplitude, tide-

vandsstørrelsen fra 1889 til 2005 for Esbjerg.

Den lineære regression giver en stigning i tidevandsstørrelsen på 0,22 

cm/år i perioden 1889 til 2005 i Esbjerg Havn. Tidevandsstørrelsen er 

fra 1970 til 2001 steget fra 150 cm til 157 cm, hvilket vil sige 7 cm 

på 31 år. Tidevandsstørrelsen i Havneby viser en noget større stigning: 

0,40 cm/år. Fra 1970 til 2001 steg tidevandsstørrelsen fra 171 cm til 

184 cm, hvilket svarer til 13 cm på 31 år. For Juvre Dybs tidevands-

område gælder, at tidevandsstørrelsen er steget fra 161 til 171 cm, 

hvilket svarer til en stigning på 10 cm. 

 

Figur 4.7 Tidevandsstørrelsen ved Esbjerg 1889 til 2005. Y-aksen er angivet i cm.
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Figur 4.8 Tidevandsstørrelsen ved Havneby 1974 til 2005. Y-aksen er angivet i cm.

Tidevandsperioden

Tidevandsperioden er defi neret som tiden mellem to på hinanden 

følgende lavvander. Gennem denne periode vil tidevandet bringe den 

samme mængde vand ind i tidevandsområdet gennem fl odperioden 

og ud af tidevandsområdet gennem ebbeperioden. Hvis tidevands-

perioden var opdelt i to lige lange perioder, dvs. at fl od- og ebbepe-

rioden var lige lange, og hvis tidevandet ikke var asymmetrisk, var 

der ikke noget argument for, at der skulle ske en import eller eksport 

af fi nkornet sediment. I de tilfælde hvor ebbeperioden er kortest, er 

tidevandet ebbedomineret. Da den samme vandmængde skal ud af 

og ind i tidevandsområdet, vil ebbestømmen blive forøget, og dermed 

vil denne strøm blive mere dominerende end en mere langsom fl od-

strøm, hvor den samme vandmængde har mere tid til at fylde områ-

det (Duijts, 2002).

Tidevandet er bestemt af solen og månens tiltrækningskraft, og der 

kan ud fra analyser bestemmes en række tidevandskonstituenter. 

Kystdirektoratet fi k i starten af 1990’erne analyseret tidevandet ved 

Esbjerg. Analysen fra Esbjerg viste, at der højst kan identifi ceres 30 

signifi kante tidevands-konstituenter. Medtages fl ere end dette antal 

vil forudsigelsen af tidevandet blive mere usikker (Hvidberg-Knudsen 

et al., 1994). 

For at bestemme om tidevandet er symmetrisk benyttes måneds to 

største bidrag M2 og M4. M2 har en periode på 12,42 timer og M4 har 

en periode på 6,21 timer. Er de to tidevandskonstituenter i fase er 

tidevandet symmetrisk. Ofte er de ikke i fase og der dannes en asym-

metrisk tidevandskurve (Carter, 1993).

Ifølge (Wang & Weck, 2002) er tidevandet fl oddomineret indtil øen 

Sild, mens tidevandet nord for Sild bliver mere og mere ebbedomi-

neret. Det er tidevandskonstituenterne, der bestemmer, om et tide-

vandsområde er vertikalt ebbe- eller fl oddomineret. 
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Som eksempel er vist tidevandskonstituenterne fra Esbjerg Havn, 

2006:

 M2: amplitude 0,697 m og en fase 35,1     

 M4: amplitude 0,068 m og en fase 228,3 (Nielsen, 2006)

Asymmetrien eller den relative fase kan bestemmes ved (Duijts, 2002): 

2*M2 fase – M4 fase

Er den relative fase mellem 0° og 180° er der tale om fl oddomineret 

tidevand og er den relative fase  -180° og 0° er tidevandet ebbedomi-

neret. Den relative fase for Esbjerg Havn er beregnet udfra ovenstå-

ende til - 158,1 grader hvilket betyder, at Esbjerg Havn er ebbedomi-

neret. 

Tidevandsområdet kan også være horisontalt ebbe- eller fl oddomine-

ret. Der er her tale om, at tidevandet bruger mere og/eller mindre tid 

på at transportere en given vandmængde ind i eller ud af tidevands-

området. Denne asymmetri er afhængig af tidevandsområdets morfo-

logi. Det vil sige, at asymmetrien ændrer sig med tidevandsområdets 

dybde og form, se afsnit 1.4.

Tidevandskonstituenterne kan benyttes til mere end at forudsige den 

teoretiske vandstand i fremtiden, eller om et tidevandsområde er verti-

kalt asymmetrisk. For at beregne middelspringtidslavvande for et givet 

område benyttes solens og månens største bidrag (Huess et al., 2002). 

I denne rapport er de to væsentligste bidrag fra henholdsvis månen, 

M2 og solen, S2 beregnet for 1970 og 2001.

1970 2001

M2 0,74 0,77

S2 0,18 0,19

Tabel 4.1   Tidevandskonstituenter fra henholdsvis månen, M2 og solen, S2 beregnet 

for 1970 og 2001 som et gennemsnit for Esbjerg Havn og Havneby. Efter 

(Hvidberg-Knudsen et al., 1994) og (Farvandsvæsnet, 1994 - 2005).

Som det fremgår af tabel 4.1 er tidevandskonstituenten M2 vokset 

med 3 cm på 30 år. DMI fandt i 1994, at M2 voksede med ca. 65 

cm på 50 år (fra 1940’erne til 1990’erne) (Hvidberg-Knudsen et al., 

1994). Den væsentligt mindre stigning fra 1970 til 2001 end den, 

man fandt mellem 1940’erne til 1990’erne, kan skyldes, at konstitu-

enterne ikke vokser lineært, men svinger med forskellige amplituder 

og bølgelængder.  

Følgende formel er i denne rapport benyttet til at beregne mid-

delspringtidslavvande (MSLV). 

MSLV= Z0 -(M2 +S2)

Z0 er middelvandstanden, M2 er månens største bidrag, og S2 er solens 

største bidrag (Huess et al., 2002). 

For Juvre Dyb er middelspringtidslavvande (MSLV) beregnet til -92 cm 

DVR90 i 1970 og -96 cm DVR90 i 2001. 
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Bølger

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

tidsserien er derfor ikke særlig lang.

På fi gur 4.9 sammenlignes Fanø-bølgemålerens energifl ux med bøl-

geenergifl uxen fra Fjaltring i perioden 1995 til 2005. Som det fremgår 

af fi gur 4.6, er trenden den samme år for år. Bølgeenergifl uxen er ud 

for Fanø ca. 60 % af det, som måles i Fjaltring. Årsagen til den lavere 

bølgeenergifl ux ud for Fanø kan skyldes læ effekten af Horns Rev, der 

ligger som en undersøisk barriere mod nord. 

For at udfylde huller i data fra Fanø-bølgemåleren er der benyttet 

bølgeenergi beregnet ved hjælp af 60 % af bølgeenergien ved Fjal-

tring. Årsagen til, at der ikke er benyttet gennemsnitsværdier, er, at 

vindenergien/bølgeenergien varierer voldsomt fra måned til måned, 

hvorved det kan være vildledende at fylde huller ud med gennemsnit-

sværdier. 

Ses der på den periode, hvor der er målt bølger ved Fjaltring og ved 

Fanø, er det mest karakteristiske, at bølgeenergien er lav i 1996 og 

1997 og igen i 2001 til 2003. I den mellemliggende periode i slutnin-

gen 1990’erne er bølgeenergien over middel.

Figur 4.9 Bølgeenergifl ux 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.

Vindenergien

Vinden er målt tæt på Juvre Dybs tidevandsområde siden 1910, hvor 

vinden blev registreret på fyrskibet Vyl ud for Grådyb, se kort 2. Fra 

fyrskibet Vyl’en foreligger der vindstatistikker for perioderne 1910-

1916, 1921-1938 og 1946-1978. Siden har DMI målt vinden fra Sæd-

ding Strand Fyr i perioden 1968 til 1991. Blåvand Fyr har målt siden 

1990 og frem.

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

 



35

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-

gistreret 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 4.10  Øverst ses den procentvise fordeling af 5 års glidende gennemsnit af vindenergien fordelt på vindretnin-

ger. Nederst 5 års glidende gennemsnit af vindenergien fordelt på vindretninger. Vindenergi over 8 m/s. 

Delvis efter (Aagaard et al., 1995). Bemærk at de tre målestationer ikke bør sammenlignes. 

Figur 4.10 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. I 1986 var sydvestenvinden den mest dominerende vindretning. 

Data fra Blåvand Fyr viser ikke samme tendens, men i 1997 ses det, 

at sydvestenvinden et år ligger over nordvestenvinden. I slutningen 

af 1990’erne falder den del af vinden, der kommer fra nordvest med 

5%, mens vindandelen fra syd stiger 5 %. 

På fi gur 4.10 ses endvidere, at den samlede vindenergi stiger i 1930 

og er lav i 1950’erne. I 1930’erne er det nordvesten- og vestenvin-
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den, der dominerer med ca. 60 til 70 % af den samlede vindenergi. I 

1950’erne ses, at en større og større andel af vinden kommer fra syd 

og sydøst. Bemærk at vindenergien fra de tre målestationer ikke kan 

sammenlignes, da der både er sket ændringer i målemetode og posi-

tion.

Perioden med den højeste målte vindenergi fra Sædding Strand Fyr 

var i midten af 1970’erne. Det er som i 1930’eren igen vinde fra nord 

og nordvest, der dominerer. I starten af 1990’erne er der en periode 

med høj vindenergi. Vindenergien i perioden 1965 til 1979 var do-

mineret af vestlige og nordvestlige vinde. Vindenergien er endvidere 

høj i denne periode. Omkring 1986 stiger vindenergien igen, men 

denne gang er det vestlige og sydvestlige vinde, der dominerer. Det 

samme gør sig gældende for Blåvand Fyr, hvor vindenergien er høj i 

midthalvfemserne. Dog er det igen vestlige og nordvestlige vinde, der 

dominerer. Sammenlignes den samlede vindenergifl ux med bølgeener-

gifl uxen, er der en god overensstemmelse. Især er det vindenergien 

fra sydvest, der viser samme trend som bølgeenergifl uxen. 

Sammenfatning

• Den nuværende relative havspejlsstigning er beregnet til 0,20 cm/

år i Juvre Dybs tidevandsområde.

• Årsmiddelvandstanden giver en stigning i den relative havspejls-

stigning i de sidste 35 år ved Esbjerg Havn set i forhold til de 

foregående 100 år.

• Der er observeret lidt fl ere dage med højvander i perioden 1987 

til 1996. Denne periode er kendetegnet ved en højere vindenergi 

end de to andre perioder, der er undersøgt i denne rapport.

• B2-scenariet medfører en øget stigning i middelvandstanden på 

ca. 10 cm over de næste 95 år.

• A2-scenariet medfører, at vandstanden i Vadehavet skal stige 

med næsten det dobbelte af, hvad den gør i dag, og ca. 4 gange 

det den er steget de sidste 100 år (9,8 cm).

• Middelhøjvandet er steget med 0,27 cm/år mellem 1973 og 

2005, og middellavvandet er faldet med -0,04 cm/år.

• Tidevandsstørrelsen er steget fra 161 til 171 cm, hvilket svarer til 

en stigning på 10 cm.

• Perioder, hvor vindenergien er høj, er domineret af vinde fra nord 

og nordvest.

• I midten af 1970’erne og i starten af 1990’erne er der perioder 

med høj vindenergi.

• Trenden i vindenergien og bølgeenergien følges ad, således at 

perioder med høj vindenergi fra især sydvest er sammenfaldende 

med perioder med høj bølgeenergi. 
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4.2 Morfologiske ændringer i Juvre Dybs tide-
vandsområde

De overordnede landskabsformer og ændringerne i den morfologiske 

udvikling ses ud fra opmåling fra 1970 og 2001, for hvilke der er pro-

duceret pejleplaner og en differensplan. Disse planer er benyttet til at 

analysere tidevandsområdets overordnede morfologi, og hvilke mor-

fologiske ændringer der er sket i Juvre Dybs tidevandsområde. Først 

gives en kort beskrivelse af de to pejleplaner fra henholdsvis 1970 og 

2001. Herefter beskrives differensplanen, der viser forskellen på de to 

opmålinger. Sidste afsnit gennemgår ændringerne af de enkelte løb 

og dyb mere detaljeret. Resultaterne og konklusionerne bliver til sidst 

sammenlignet med resultaterne fra Lister Dybs og Grådybs tidevands-

områder.

Pejleplan

De udarbejdede pejleplaner for opmåling i 1970 og 2001 kan ses på 

fi gur 4.11 og fi gur 4.12, samt på kort 2 og 3. Som det fremgår af de 

to oversigtskort, er det ikke alle områder under højvandslinien, der er 

opmålt. Dette betyder, at marsken foran diget på Mandø, Koresand 

samt hele marsken på den nordlige del af Rømø ikke er medtaget i 

denne analyse.

Figur 4.11 Pejleplan på grundlag af opmåling fra 1970. 

Opmålingen fra 1970 er udført både i linier og som spredte punkter. 

Herudover er der under digitaliseringen medtaget de indtegnede kur-

ver, hvorfor pejleplanen giver et roligt kurveforløb, se kort 9. 
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Juvre Dybs tidevandsområde er domineret af dybet, som i indløbet fra 

Nordsøen deler sig i to løb - ét mod nordøst (Øster Dyb) og ét mod 

sydøst (Nørre Dyb). En mere detaljeret beskrivelse er givet i beskrivel-

sen af dyb i Juvre Dybs tidevandsområde. De to løb deles af Rejsby 

Stjert midt i tidevandsområdet. Området omkring 0 m DVR90 udgør 

over halvdelen af arealet og dermed det største areal i selve tidevands-

området i 1970, se tabel 4.2. 

Som forventet er der dybt i renderne og lavt langs digerne. I 1970 var 

det dybeste punkt i Juvre Dyb placeret centralt mellem Koresand og 

Rømø og havde en kote på -19,09 m DVR90. Denne dybde har ikke 

ændret sig meget i perioden frem til 2001, hvor dybden er -19,52 m 

DVR90 og stadig er placeret centralt i Juvre Dyb. Bemærk at Koresand 

ikke er opmålt i 1970. I bilag 1 er de mest almindelige parametre be-

skrevet, herunder arealer og højder af middelhøjvande og lavvande. 

Tidevandsprismet var i 1970 142,9 mio. m³ udregnet som differensen 

mellem volumenet under MHV på 222,0 mio. m³ og volumenet af 

løbet under MLV på 79,1 mio. m³. Dermed får man det vandvolumen, 

der gennemsnitligt løber ud af og ind i området.

Pejleplanen viser et meget tydeligt ebbedelta med fl ere gennemskæ-

ringer og et hovedløb. Hovedløbet og biløbene afbøjes mod nord 

i ebbedeltaet, hvilket tyder på, at der foregår en nettotransport fra 

syd mod nord. I dette område er det ikke kun vinden der bestemmer 

transportretningen men også tidevandsstømmen der bevæger sig fra 

syd mod nord. Hvorfor ebbe deltaet godt kan vise en nordlig netto 

transport selv om der i denne periode, var en dominerende vindret-

ning fra vest og nordvest. Volumenet af deltaet var i 1970 på ca. 170 

mio. m³. Volumenet er beregnet som differensen mellem dybdekur-

verne i det omkringliggende kystprofi l og området med deltaet. Afl ej-

ring af sediment sker på hele Rømø's kystlinie.

Opmålingen fra 2001 ses på fi gur 4.12 samt kort 3. Opmålingen er 

foretaget i linier, se kort 10. Tidevandsområdet er igen domineret af 

dyb og løb samt vader og marsk. I 2001 blev tidevandsområdet inklu-

siv Koresand opmålt. 

Koresand, som er højsandet, der ligger sydvest for Mandø og er land-

fast med denne ved lavvande, er vokset i omkreds i perioden 1970 

til 2001. Sammenlignes 0 m DVR90 kurven fra henholdsvis 1970 og 

2001, ses det, at arealet er øget fra 22 km2 til 25 km2. Altså må der 

være sket en afl ejring af sediment. I 2001 var det højeste niveau på 

Koresand i koten +1,3 m DVR90. Tilsvarende opmåling er ikke foreta-

get i 1970.

Volumenet af deltaet i 2001 er beregnet til 120 mio. m³. Der var dog 

et hul i måledata, således at dette tal er behæftet med en lille usikker-

hed. Bemærk at selve deltaets løb har ændret sig en smule. I 1970 lå 

løbene længere mod nord end i 2001.      

I bilag 1 er de mest almindelige parametre medtaget. Tidevandspris-

met var i 2001 147 mio. m³ udregnet som differensen mellem volu-

menet under MHV på 230 mio. m³ og volumenet af løbet under MLV 
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på 83 mio. m³. Dermed får man det vandvolumen, der gennemsnit-

ligt løber ud af og ind i området. 

Figur 4.12 Pejleplan på grundlag af opmåling fra 2001.

Som det fremgår af tabel 4.2, er der kun mindre forskelle på area-

lerne i de enkelte dybdeintervaller. Den største forskel mellem de to 

opmålinger er 1,8 km² beliggende mellem +2 m og +1 m DVR90. 

Omkring 85 % af det samlede areal ligger i intervallet fra 1 m til -2 m 

DVR90. Generelt ses det, at der netto kun er sket mindre ændringer 

af arealet i de forskellige dybdeintervaller. 

Interval 1970 2001 Forskel

[m DVR90] km²  [%] km²   [%] km²

5 til 2 0,9     (0,7) 1,9   (1,4) 1,0

2 til 1 3,5     (2,6) 5,3   (4,0) 1,8

1 til 0 38,1   (28,8) 38,0 (28,7) -0,1

0 til -1 51,7   (39,1) 50,9 (38,5) -0,8

-1 til -2 23,3   (17,6) 21,9 (16,6) -1,4

-2 til -5 7,7     (5,8) 6,5  (4,9) -1,3

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

-7 til -10 3,3     (2,5) 3,9    (2,9) 0,6

-10 til -15 0,7     (0,5) 1,0    (0,8) 0,2

under -15 0,3     (0,2) 0,2    (0,2) -0,1

I alt 132,2 132,2 0,0

Tabel 4.2 Arealet hørende til volumenberegningerne.
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Differensplan

Differensen mellem de to opmålinger ses på fi gur 4.13 og kort 4. Ero-

sion er markeret med blå og grønlige farver, og afl ejring er markeret 

med brune og gule farver. 

Som det fremgår af fi gur 4.11 og fi gur 4.12 samt kort 2 og 3, er det 

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

følgende. Differensberegningen er foretaget for de to opmålingers 

fælles polygon. Dette område er på 356 mio. m2. Mængdeberegnin-

gen i det følgende afsnit er foretaget på 132 mio. m2, der er fælles for 

de to områder inden for tidevandsområdet.  

Ebbedeltaet, der ligger umiddelbart søværts Juvre Dyb, er i 2001 50 

mio. m3 mindre end i 1970, hvis deltavolumenet beregnes som diffe-

rensen mellem dybdekurverne i det omkringliggende kystprofi l og før-

nævnte deltaområde. Det bør bemærkes, at der er en stor usikkerhed 

på dette tal, da deltaet i 2001 ikke er opmålt fuldstændigt.

Figur 4.13 Differensplan mellem 1970 og 2001.

Foretages en direkte differensberegning for deltaet mellem 1970 og 

2001, fås en forskel på -6 mio. m3. Dette medfører en årlig erosion af 

deltaet på ca. 200.000 m3. Forskellen på 56 mio. m3 skyldes metoden, 

der er benyttet til at bestemme deltavolumenet. For at beregne delta-

volumenet bestemmes kystprofi let uden delta, hvorefter der foretages 

en differensberegning (Bijsterbosch, 2003). I denne rapport er de om-

kringliggende vestkystlinier benyttet til at bestemme kystprofi let uden 

delta. De to deltavolumener er beregnet ud fra et konstrueret kyst-

profi l svarende til det profi l, der fi ndes syd for det eksisterende delta. 
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Da Knudedybs og Juvre Dybs samt Lister Dybs ebbedeltaer næsten 

er smeltet sammen, er det svært at fi nde et repræsentativt profi l, der 

ikke er påvirket af gab.

Som det ses på fi gur 4.13, er der ikke sket den store erosion på selve 

vaderne, men derimod i området omkring deltaet og i de større dyb. 

Det ses, at der i samtlige prieler og mindre løb er sket erosion. Der er 

altså sket en uddybning i den laveste del af Juvre Dybs tidevandsområ-

de. 72 % af områder berørt af erosionen ligger i dybdeintervallet 0,21 

m til 1 m, mens 19 % af det eroderede areal ligger i dybdeintervallet 

1 m til 2 m. Den totale erosion er på 97 mio. m3 for hele differenspla-

nen.

De største afl ejringsrater fi ndes i selve ebbedeltaet, hvor der er ble-

vet afl ejret en del sediment. Nogle løb har forrykket sig, hvorved der 

enkelte steder ses en afl ejring svarende til et 10 m tykt lag. Ellers er 

det langs forlandet, på Rømø's vestkyst samt på vaderne langs med 

prielerne og dybene, at der er sket afl ejring af sediment. Især nord 

for Rømø har et større område fået pålejret et tynd lag sediment. I de 

centrale dele af Juvre Dybs tidevandsområde er der ikke sket de store 

ændringer. Størstedelen af afl ejringen - det vil sige 80 % af arealet 

med afl ejring - ligger i dybdeintervallet 0,21 m til 1 m, mens 12 % af 

afl ejringen ligger i dybdeintervallet 1 m til 2 m. 

Som eksempel ses, at der er sket afl ejring både ved profi l 15 og 16, 

se kort 7 for beliggenhed. Profi l 15 er blevet højere, hvilket vil sige, at 

der er blevet afl ejret sediment svarende til 315 m2. Profi l 16 er blevet 

lavere, men vaden er blevet bredere, hvilket erkendes ved, at tvær-

snitsarealet er øget med 530 m2. Nettoresultatet er, at der er sket en 

afl ejring af sediment på Rejsby Stjert. Samme mønstre ses på marsken 

og forlandet. Området umiddelbart vest for Rejsby Dige består af 

marsk, der går over i vader. Generelt set er der sket en afl ejring langs 

hele diget fra profi l 6 til 12, se kort 7 for beliggenhed. Kun ét profi l, 

profi l 8, viser erosion, hvilket kan skyldes, at profi let ligger ved nogle 

afvandingsløb, der skifter position jævnligt. Den største afl ejring er 

sket i profi l 10, hvor tværsnitsarealet er øget med 470 m2, mens den 

mindste afl ejring er sket ved profi l 7. Her er tværsnitsarealet øget med 

9 m2. Selv om der er sket en generel afl ejring af sediment i området, 

har det ikke haft den store indvirkning på 0 m DVR90 kurven. Altså er 

der sket en forstejling af profi lerne og en forhøjelse af landskabet.

Den totale afl ejring er 77 mio. m3 svarende til ca. fi re femtedele af 

erosionen. Dette giver i alt en nettoerosion på 20 mio. m³ for hele dif-

ferensplanen. Fordeles erosionen over hele området, medfører dette, 

at der er sket en gennemsnitlig nettoerosion på 5,6 cm over hele om-

rådet. Med en periode på 31 år giver dette en gennemsnitlig erosion 

på ca. 2 mm/år. 

Dyb i Juvre Dybs tidevandsområde

Som det fremgår af kort 5, 6 og 7 er der sket ændringer i dybenes og 

prielernes beliggenhed i Juvre Dybs tidevandsområde. I de følgende 

afsnit vil ændringerne blive beskrevet.
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Øster Dyb

Som det fremgår af oversigtskortet kort 1, ligger Øster Dyb mellem 

Mandø og Rejsby Stjert. Dybet forsyner området nord for Rejsby Stjert 

med vand i fl odperioden og afvander det i ebbeperioden.

På kort 5 ses kun få ændringer i perioden fra 1970 til 2001. Dybets 

forløb op forbi Koresand er som en ret linie. Kort før Mandø bøjer 

dybet af mod nord. På tværprofi lerne ses det, at selve dybets belig-

genhed ikke har ændret sig meget i perioden. Enkelte steder er der 

sket uddybninger mellem 1 og 2 meter. Profi l 23 viser, at dybden har 

ændret sig fra -7,5 m DVR90 i 1970 til -9,5 m DVR90 i 2001. Profi l 

14 er blevet 0,9 m dybere og har dybden -8 m DVR90, og profi l 13 er 

blevet 2 m dybere til dybden -4 m DVR90. 
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Figur 4.14 Profi l 22 i Øster Dyb. Se beliggenhed og retning på kort 5.
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Figur 4.15 Profi l 1 i Østerdyb. Se beliggenhed og retning på kort 5. 

Tværsnitsarealerne viser endvidere, at det mest er i den sydvestlige del 

af dybet, der er sket erosion. Profi l 22, se fi gur 4.14, og profi l 23 er 

blevet eroderet med henholdsvis 250 m2 og 231 m2, hvilket viser, at 
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tværsnitsarealerne er større i 2001 end i 1970. Længere mod nordøst 

er der sket en afl ejring af sediment. Profi l 14 og profi l 1, se fi gur 4.15, 

er blevet formindsket med henholdsvis 10 m2 og 215 m2. I profi l 1 er 

der endvidere tendens til, at løbet deler sig i to. Yderligere ses det på 

profi l 14, at den sydlige priel har forlagt sig 100 m mod syd og er ble-

vet 0,75 m lavere. Profi l 13 viser, at der er blevet eroderet sediment in-

derst i dybet, det vil sige længst mod nord. Tværsnitsarealet er i dette 

profi l formindsket med 80 m2. 

• Generelt er Øster Dyb således blevet 1-2 m dybere. 

• Der er blevet eroderet i den sydvestlige del, hvilket vil sige, at 

mere vand kan løbe ind og ud af området.

• I den nordøstlige del af dybet er der afl ejret sediment. Der sker 

altså en opfyldning af den inderste del af tidevandsområdet. 

• Selve forløbet har ikke ændret sig væsentligt.   

Nørre Dyb

På kort 6 ses Nørre Dyb, der forsyner området syd for Rejsby Stjert 

med vand i fl odperioden. Overordnet set deler dybet sig i tre øst for 

Rømø. Forgreningen er delt op i Juvre Priel, Rømø Leje og Pajdyb. 

I de to profi ler, der ligger tættest på udløbet i Juvre Dyb, er der ikke 

sket meget med hensyn til placeringen af dybet, men der er sket en 

erosion i bunden af dybet. Profi l 21 er blevet uddybet med 1 m fra 

-10 m DVR90 til -11 m DVR90. Samtidig er løbet blevet lidt bredere, 

da tværsnitsarealet er øget med 260 m2.  Den samme tendens ses på 

profi l 2, se fi gur 4.16. Her er dybet uddybet med 2 m til -9 m DVR90 

samtidig med, at der er blevet eroderet 633 m2 sediment. Profi l 21 er 

blevet eroderet i begge sider, mens profi l 2, se fi gur 4.16, kun er ble-

vet eroderet i den østlige side.
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Figur 4.16 Profi l 2 i Nørre Dyb. Se beliggenhed og retning på kort 6.

Juvre Priel's overordnede forløb har ikke ændret sig meget, men ses 

der nærmere på de enkelte profi ler, er der sket nogle ændringer med 
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udformningen og dybderne. Profi l 3 har fået et større tværsnit, mens 

selve dybden er aftaget med 0,25 m til -2,8 m DVR90. Der er blevet 

eroderet i siderne på profi let, og tværsnitsarealet er mindsket med 164 

m2. Profi l 25, se fi gur 4.15, samt profi l 24 og 4 viser de samme ten-

denser. I alle tre profi ler er der sket en forrykning af prielen med 20-60 

m i vestlig retning. Det vil sige, at Juvre Priel mæandrerer mere i 2001 

end i 1970. Ud for stenkastningen ved profi l 24, se kort 6, ses at prie-

len er forskudt 60 m mod vest. Svarende til en fl ytning på ca. 2 m/år. 

Den samme tendens er observeret i Kystdirektoratets rapport (1999c), 

hvor det fremgår, at prielen har bevæget sig ind mod forlandet. Tilba-

gerykningshastigheden er dermed uforandret. Ud for stenkastningen 

har prielen nu enkelte steder en dybde på -7 m DVR90.

Det ses endvidere på fl yfotos fra 1995 og 1999 samt på opmålingen 

fra 2001 at prielen bevæger sig mod nord, med den hastighed der er 

bestemt i (Kystdirektoratet, 1999d). 

Profi l 25, se fi gur 4.17, er blevet uddybet med 0,5 m til -4 m DVR90. 

Der er i perioden sket en erosion af sediment, som har øget tvær-

snitsarealet med 76 m2. Profi l 24 er blevet uddybet med 2 m til -5 m 

DVR90, og profi l 4 er blevet uddybet med 0,5 m til -3,5 m DVR90. 

Ved profi l 26 er der sket en afl ejring af sediment, som har mindsket 

tværsnitsarealet med 20 m2. Samtidig er hele forløbet rykket med 

øst, altså modsat de foregående tre profi ler. Denne udvikling bidrager 

yderligere til, at prielen mæandrerer mere. 
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Figur 4.17 Profi l 25 i Juvre Priel. Se beliggenhed og retning på kort 6.

Ifølge (Bartholdy og Hasholt, 1992) er mæanderlængden proportional 

med strømløbsbredden, hvilket vil sige, at jo bredere strømløbet er, jo 

længere er buerne. Det ser ikke ud til, at længden af mæanderbuerne 

er øget - kun at dybet mæandrerer mere.

Pajdyb og Rømø Leje har ikke ændret deres forløb særlig meget i pe-

rioden. Profi l 5 viser to mindre løb i Rømø Leje, som er vandret i hver 

sin retning, mens den generelle udformning og dybden er bibeholdt. 

Dog er begge løb blevet lidt smallere på grund af afl ejring af sedi-

ment. Tværsnitsarealet er mindsket med 200 m2.
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• Udviklingen i Nørre Dyb minder om den, der er sket i Øster Dyb.

• Der er sket erosion i de vestlige dele af dybet, hvorved der kan 

transporteres mere vand ind og ud af området.

• Allerinderst i de østlige dele fyldes området op.

• Juvre Priel mæandrerer mere og mere. 

Juvre Dyb

Kort 7 viser forløbet og profi lerne, der er analyseret i Juvre Dyb.

Den nordvestlige del af deltaet i Juvre Dyb har ændret sig en del. 

Store dele af dybet er blevet fyldt op med sediment. Profi l 30, se fi gur 

4.18, viser, at de to nordlige løb er blevet glattet ud og har rykket 

sig mod syd. Dybden er mindsket fra henholdsvis -7 m DVR90 til -6 

m DVR90 og fra -11,5 m DVR90 til -9 m DVR90 på det dybeste sted. 

Samtidig har det dybeste sted rykket sig 600 m mod syd, og selve ud-

formningen af løbene er blevet bredere.
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Figur 4.18 Profi l 30 i Juvre Dyb. Se beliggenhed på kort 7. 

I profi l 19, se fi gur 4.19, er der to større løb, der er rykket hver sin vej. 

Det dybeste løb er rykket 200 m mod syd samtidig med, at dybden 

er øget med 2 m til -17 m DVR90. Det nordligste løb er rykket 300 m 

mod nord, og dybden er mindsket med 1 m til -6,5 m DVR90. Yderli-

gere ses det, at der er et nyt løb i den sydlige del af profi let. Dybderne 

her er henholdsvis -5 m DVR90 og -4 m DVR90. Samlet set er tvær-

snitsarealet blevet mindsket med 450 m2 på grund af afl ejring.

På profi l 20 ses det, at dybet har rykket sig 100 m mod nord samtidig 

med, at det er blevet smallere. Der er altså sket en afl ejring af sedi-

ment. Selve dybden har ikke ændret sig væsentligt og ligger stadig på 

-17 m DVR90. Samlet set er tværsnitsarealet mindsket med 285 m2, 

hvilket indikerer, at der er sket afl ejring af sediment.
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Udviklingen af tværsnittet ved profi l 18 er lidt anderledes. Der ses to 

mindre løb i profi let. Det vestlige er blevet uddybet med 1,25 m og 

er rykket 200 m mod syd. Det sydlige løb er ligeledes rykket mod syd, 

men er blevet fyldt op med sediment. Dybden er aftaget med 1,5 m til 

-2,5 m DVR90. Samlet set er tværsnitsarealet blevet øget med 750 m2.
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Figur 4.19 Profi l 19 i Juvre Dyb. Syd mod højre og nord mod venstre. Se beliggenhed og retning på kort 7. 

Profi l 27, se fi gur 4.20, samt profi l 28 og 29 ligger i det samme områ-

de og viser den samme tendens. Den sydlige gren af Juvre Dyb er tilta-

get både i bredde og dybde. Derved kan mere vand strømme gennem 

løbet. Alle tre profi ler viser en øget dybde til mellem -4,5 m DVR90 og 

-7,5 m DVR90. Løbets dybde tiltager i vestlig retning. I den sydlige del 

af løbet er der især ved profi l 28 og 29 sket en afl ejring af sediment. 

Hele formen er ligeledes rykket mod nord gennem perioden. Den 

målte maksimale dybde på ca. 20 m er dog ikke ændret.
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Figur 4.20 Profi l 27 i Juvre Dyb. Se beliggenhed og retning på kort 7. 
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Længst mod vest er tendensen, at dybet rykker mod syd, mens den i 

den østlige del rykker mod nord. Det sydlige løb i Juvre Dyb er tiltaget 

både i dybde og bredde. Denne udvikling understøttes af Kystdirekto-

ratets rapport (1999d).

Sammenfatning

• Generelt er der eroderet i den vestlige del af dybene, således at der 

kan transporteres mere vand ind og ud af tidevandsområdet. 

• Hældningen af dybene er herved blevet større. 

• I den østlige del af dybene og på vaderne samt forlandet er der af-

lejret sediment. Der sker altså en opfyldning af den inderste del af 

tidevandsområdet. 

• Selve forløbet af dyb og prieler har ikke ændret sig væsentligt.  

Sammenligning med Lister Dybs og Grådybs tidevandsområde

I alle tre tidevandsområder er der sket en uddybning af dybene. End-

videre mæandrerer løbene mere og mere. I Grådyb og Lister Dybs ti-

devandsområde ses dog en mere tydelig øgning i, hvor meget løbene 

mæandrerer lidt mindre tydlig i Juvre Dyb. Overordnet sker der erosion 

af dyb og vader i den yderste del af områderne og afl ejring på forlan-

det samt på de vader og i de dyb, der ligger længst inde i tidevands-

områderne.

4.3  Mængdeberegning for Juvre Dybs tide-
vandsområde

Undersøgelsen af den morfologiske udvikling i Juvre Dybs tidevands-

område omfatter en analyse af, hvor der er sket erosion eller afl ejring 

i tidevandsområdet. Analysen foretages ved hjælp af en mængdebe-

regning, som beskrives i dette afsnit.

Først beskrives fremgangsmåden, hvorved mængdeberegningerne er 

udført. Derefter gives en defi nition af bl.a. begrebet nettoafl ejring. 

Til slut præsenteres resultaterne af mængdeberegningerne for Juvre 

Dybs tidevandsområde. Resultaterne og konklusionerne bliver til sidst 

sammenlignet med resultaterne fra Lister Dybs og Grådybs tidevands-

områder.

Formålet i dette afsnit er at beregne den totale nettoafl ejring uden en 

specifi k kvantifi cering af, hvor sedimentet kommer fra. For at komme 

frem til den totale nettoafl ejring i Juvre Dybs tidevandsområde gen-

nemføres en mængdeberegning på basis af de to opmålinger fra 

1970 og 2001. Beregningen omfatter en volumenberegning for hver 

meter i koteintervallet +5,0 m DVR90 til -20,0 m DVR90. Herved er 

alle landskabstyper i tidevandsområdet (forland, vader, dyb/prieler) 

inkluderet i mængdeberegningen. Ved at sammenholde volumenbe-

regningerne baseret på to opmålinger er bidraget (tilførsel/tab) fra/til 
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de ’andre kilder’ inkluderet i den totale nettoafl ejring. F.eks. vil den 

sedimentmængde, som er transporteret med vandløbene ind i tide-

vandsområdet i perioden fra 1970 til 2001, være inkluderet i mæng-

deberegningerne. 
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Figur 4.21 Fremgangsmåde ved volumenberegninger på basis af ’cut’- and   

         ’fi ll'-voluminer.

Fremgangsmåden ved volumenberegningen er vist på fi gur 4.21. For 

hver opmåling blev der beregnet ’cut’ and ’fi ll'-voluminer for hver 

meter, hvorefter ’cut’ og ’fi ll'-voluminet blev beregnet for hvert en-

kelt 1 m-interval. Efter beregningen af volumen for henholdsvis 1970 

og 2001 blev ’cut’ og ’fi ll'-voluminet af hvert 1 m-interval for hver 

opmåling sammenlignet. Baseret på differensen af enten ’cut’ eller 

’fi ll’-volumen kan afl ejringsmængden derefter beregnes1. En negativ 

afl ejringsmængde bliver betragtet som erosion.

Volumenberegningen har endvidere vist, at begge opmålinger (1970 

og 2001) ikke dækker samme område. Den forskel, der opstår under 

triangulationsprocessen, skyldes, at de to opmålinger ikke er foreta-

get i det samme liniesystem. Opmålingen fra 1970 består af linier og 

digitaliserede kurver, mens opmålingen fra 2001 er foretaget i linier, 

se kort 9 og 10. Når triangulationen foretages for den enkelte måling, 

vil der opstå to lidt forskellige fl ader. Arealet fra 1970-opmålingen 

er omkring 16.640 m2 større end arealet fra opmålingen fra 2001. 

I forhold til det totale areal (2001) udgør forskellen kun 0,0125 %, 

hvormed forskellen i de totale arealer for 1970 og 2001 anses for 

ubetydelig i relation til de gennemførte volumenberegninger.

1 Summen af ’cut’-volumen og ’fi ll’-volumen giver det totale volumen af det pågældende 
1m-interval. Derved kan den morfologiske udvikling (afl ejring eller erosion) fra 1970 til 
2001 for et 1 m-interval beregnes enten på basis af ’cut’-volumen eller ’fi ll’-volumen.
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Resultater fra volumenberegningen 

Præsentationen af resultaterne fra volumenberegningen foretages 

delvis i større intervaller end 1 m intervallerne, som blev brugt indled-

ningsvis til at beregne volumenændringer i koteintervallerne +5,0 m 

DVR90 til -20,0 m DVR90. Intervallerne kan ses i første kolonne af ta-

bel 4.3. Gruppering af 1 m intervallerne til intervallerne vist i tabellen 

4.3 foretages for at fremhæve udviklingen af volumenændringerne i 

Juvre Dybs tidevandsområde for perioden 1970 til 2001. Disse inter-

valler bliver i det senere forløb grupperet yderligere for at repræsen-

tere de tre karakteristiske landskabstyper forland, vader og dyb/prieler 

i tidevandsområdet.

Interval Netto mængde
Nettoerosion- og 

afl ejringshøjde
Arealændring

[m DVR90] [mio. m³] [m] [%]

Over 2 1,95* 1,02* 105,3

1 til 2 1,43 0,27 51,1

0 til 1 5,11 0,13 -0,3

0 til -1 2,67 0,05 -1,5

-1 til -2 1,17 0,05 -6,1

-2 til -5 -1,85 -0,29 -16,3

-5 til -7 -1,87 -0,73 -1,1

-7 til -10 -2,42 -0,62 19,2

-10 til -15 0,002 0,00 31,3

under -15 0,051 0,25 -24,1

I alt 6,24

Tabel 4.3 Nettoerosion/-afl ejring og arealændring i Juvre Dybs tidevandsområde i   

        perioden 1970 til 2001. *Usikker mængde, se forklaring i tekten.

Som det fremgår af tabel 4.3, er der nettoafl ejring over kote -2 m 

DVR90. Nettoerosion forekommer derimod mellem kote -2 m DVR90 

og -10 m DVR90. Under kote -10 m DVR90 fi ndes der en meget lille 

afl ejring, som ligger under 50.000 m3. 

Den største nettoafl ejring på omkring 5,11 mio. m3 fi ndes i interval-

let 0 m DVR90 til 1 m DVR90. Generelt viser volumenberegningerne, 

at den største nettoafl ejring fi nder sted i intervallerne omkring kote 

0 m DVR90. Ses der på den gennemsnitlige afl ejringshøjde, udgør en 

afl ejring på omkring 102 cm i intervallet ”over 2 m” DVR90 et meget 

påfaldende resultat for Juvre Dybs tidevandsområde. Her skal der dog 

tages højde for, at intervallet ”over 2 m” DVR90 faktisk er et interval, 

som rækker fra kote 2 m DVR90 til 5 m DVR90. Den meget store af-

lejring på omkring 102 cm skal derfor ses som en gennemsnitsværdi 

inden for et areal på 1,7 mio. m2 (1,34 % at det totale areal), som 

udstrækker sig over i alt 3 højdemeter. Flere faktorer gør at afl ejrings-

højden er meget højt. Den største fejl skyldes at de to arealer ikke er 

helt ens, dvs at de ligger præsis over hinanden. Dette medføre fejl 

især i randen af arealerne, hvis diget er med i den ene, men ikke i den 

anden vil fejlen blive stor. Envidere kan er der i andre områder sket 

forstærkninger af forskråningen hvilket med høje afl ejringer.
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Den højeste nettoerosionsmængde på ca. 2,42 mio. m3 fi ndes i inter-

vallet -7 m DVR90 til -10 m DVR90, se tabel 4.3. Analyseres der på 

den gennemsnitlige erosionshøjde, er arealet, der dækker intervallet 

fra -5 m DVR90 til -7 m DVR90, kendetegnet ved en erosion på 0,73 

m i perioden 1970 til 2001. Den næststørste erosionshøjde på 0,62 m 

fi ndes i koteintervallet -7 m DVR90 til -10 m DVR90.

Ud over analysen af mængderne i de enkelte koteintervaller i henhold 

til tabel 4.3 blev mængdeberegningen endvidere udført for karakteri-

stiske landskabstyper i tidevandsområdet som angivet i tabel 4.4.

Interval Landskabstype Mængde Arealændring

[m DVR90] [mio. m³] [%]

 2 til 3 Forland 1,04 19,7

1 til 2 Forland 1,43 51,1

 0 til 1 Vader 5,11 -0,3

 -1 til 0 Vader 2,67 -1,5

-2 til -1 Dyb/prieler 1,17 -6,1

-5 til -2 Dyb/prieler -1,85 -16,3

Under 5 Dyb/prieler -4,23 11,1

Tabel 4.4   Nettoerosions-/afl ejringsmængder og arealændring for karakteristisk 

landskabstyper.

Tabel 4.4 viser, at der sker afl ejring på vaderne og forlandet, hvorimod 

der sker erosion i de dybere dele af Juvre Dyb og prielerne. Dette re-

sultat er endvidere i overensstemmelse med resultaterne i afsnit 4.2.

For at tegne et mere klart billede af den morfologiske udvikling i Juvre 

Dybs tidevandsområde blev der endvidere fortaget beregninger, som 

skal vise ændringen af arealet af de enkelte intervaller og arealet af 

landskabstyperne i forhold til områdets totale areal. I denne beregning 

er benyttet middelhøjvandstanden og middelspringtidslavvande til at 

afgrænse vader og løb samt forland. Tabel 4.5 viser arealet af de tre 

karakteristiske landskabstyper i forhold til områdets totale areal i hen-

hold til situationen i 1970 og 2001. 

Da forlandets totale areal ikke er med i opmålingen fra 1970 og 2001, 

er arealet over middelhøjvandstanden hentet fra (Pedersen, 2004). 

Forøgelsen af forlandets andel i forhold til det totale areal er dog fort-

sat ca. 1,5 % over 31 år. 

Vadernes arealandel formindskes med 0,5 %, hvis der regnes i 1 m 

koteintervaller. Men da vaden er bestemt af vandstanden og ikke et 

fast koteinterval, benyttes arealet mellem middelhøjvandet og mid-

delspringtidslavvande for de to årgange. Denne beregning medfører, 

at vadernes areal er vokset med 2,7 % svarende til i alt 6,6 mio. m2.  

Andelen af arealet af dybet og løbene, som defi neres som arealet un-

der middelspringtidslavvande, er reduceret med 4 %.

Arealberegningerne i henhold til tabel 4.5 giver et godt overblik over 

landskabstyperne. Som førhen nævnt kan der konstateres en meget 

stor afl ejring på 102 cm i intervallet ”over 2 m” DVR90. Samtidig 

fordobles arealet over kote 2 m DVR90, og arealet får tilført 1,95 
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mio. m3 sediment. Beregningerne viser yderligere, at arealtilvæksten 

hovedsageligt foregår i intervallet 3 m DVR90 til 4 m DVR90. Dette 

areal ligger tæt på grænsen, og der kan derfor forekomme store fejl i 

beregningen. Dette viser, at forlandet er blevet betydeligt opbygget i 

vertikal og horisontal retning, hvilket også fremgår af tabel 4.4. Denne 

konklusion er endvidere i overensstemmelse med differensplansanaly-

sen i afsnit 4.2.

Areal i % 1970 2001

Areal af forland / totalt areal* 4,2 5,6

Areal af vader / totalt areal 64,3 67,0

Areal af dyb og løb / totalt areal 31,4 27,4

Tabel 4.5 Arealet af landskabstyperne i forhold til områdets totale areal i 1970 og  

       2000. * (Pedersen, 2004).

For vaderne tegnes der et lidt andet billede. Her fi ndes de største net-

toafl ejringsmængder. Den gennemsnitlige afl ejringshøjde over det 

pågældende areal er dog meget lille, ca. 9 cm over 31 år. Denne ud-

vikling forklares med, at den store tilførte nettomængde kun medfø-

rer en lille gennemsnitlig afl ejringshøjde, fordi det tilhørende areal er 

meget stort (2/3 af det totale areal). 

For intervallet -2 m DVR90 til -5 m DVR90 viser tabel 4.3 en erosi-

onsmængde på 1,85 mio. m3 samtidig med, at det tilhørende areal 

er blevet reduceret med 16,3 %. Den gennemsnitlige erosionshøjde 

blev beregnet til omkring 29 cm. Beregninger i 1 m intervallerne 

viser yderligere, at erosionen især er foregået omkring kote -2 m 

DVR90. Beregningerne viser, at især områder, som i 1970 lå i kote -2 

m DVR90, er blevet eroderet, og at det eroderede materiale er blevet 

transporteret ud af det område, der ligger imellem kote -2 m DVR90 

og -5 m DVR90. Arealreduktionen forklares ved, at arealerne omkring 

kote -2 m DVR90 udgør et betydeligt større areal end arealet omkring 

-5 m DVR90. Intervallet mellem -2 m DVR90 og -5 m DVR90 er derfor 

kendetegnet ved, at det repræsenterer overgangen fra de store vade-

områder til de arealmæssigt mindre dyb- og priel-områder. Som tabel 

4.5 viser, udgør det samlede areal af Juvre Dyb og løbene omkring 27 % 

af tidevandsområdets totale areal.

Intervallet fra -5 m DVR90 til -7 m DVR90 kendetegnes ved at omfatte 

Juvre Dyb, løbene og prielerne. Reduktionen af arealet er betydeligt 

mindre sammenlignet med overliggende dybdeinterval. Samtidig er 

nettoerosionsmængden af næsten samme størrelse som i intervallet 

-2 til -5 m DVR90. Forklaringen ligger i, at siderne af dybet og/eller 

løbene eroderes i forbindelse med en uddybning af løbene. Denne 

erosion udgør dog kun en lille reduktion af arealet i det pågældende 

interval. Forklaringen bekræftes endvidere af den store gennemsnit-

lige erosionshøjde på 73 cm, som opstår ved erosion i fl ader med stejl 

hældning.

Erosionen af siderne i løbene fortsætter ned i næste interval fra -7 m 

DVR90 til -10 m DVR90. Dog må der antages et fald i erosionsraten 

i den dybere del af intervallet (-9 m DVR90 til -10 m DVR90). I dette 

interval fi ndes den største nettoerosionsmængde på 2,42 mio. m3 og 
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en gennemsnitlig erosionshøjde på 0,62 m. Arealet vokser derimod 

med 19,2 %. Denne udvikling anses for kun at være mulig i tilfælde, 

hvor erosionshastigheden i den dybere del er mindre end i den højere 

del af intervallet. 

I intervallet -10 m DVR90 til -15 m DVR90 eroderes siderne af løbene 

på samme måde som i intervallet lige ovenover, idet arealet stadig 

vokser. For dette interval er der ikke blevet beregnet arealændringer i 

1 m-intervaller, hvorved erosionen af løbene ikke kan beskrives mere 

detaljeret ud fra volumenberegningen. Volumenberegningen viser, at 

det eroderede materiale forbliver i intervallet, som strækker sig over i 

alt 5 meter.

Ved en samlet betragtning af nettomængden over alle intervaller kan 

det konstateres, at udviklingen i de forskellige intervaller og land-

skabstyper gør, at tidevandsområdet tilføres i alt 6,24 mio. m3 sedi-

ment udefra (se tabel 4.3). 

Sammenfatning

Sammenfattende kan der konkluderes for den morfologiske udvikling 

i Juvre Dybs tidevandsområde i perioden 1970 til 2001:

• Den totale nettoafl ejringsmængde beregnes til 6,24 mio. m3.

• Der kan konstateres en betydelig forøgelse af forlandsarealet 

kombineret med en vertikal vækst af forlandet især i niveauet 

mellem 2 m DVR90 og 3 m DVR90.

• Vadernes areal er vokset, og der er gennemsnitligt sket en lille 

hævning af arealerne på ca. 9 cm over 31 år.

• For overgangsområderne (fra fl ad hældning til stejlere hældning), 

som er repræsenteret af intervallet -2 m DVR90 til -5 m DVR90, 

kan der konstateres erosion, især omkring kote -2 m DVR90.

• For Juvre Dyb og løbene viser beregningerne, at løbssiderne ero-

deres som følge af, at dyb og løb bliver bredere. Denne forøgelse 

af tværsnitsarealet skyldes en uddybning af løbene, som blev vist 

i afsnit 4.2.

Sammenligning med andre danske tidevandsområder

Konklusionerne fra Juvre Dybs tidevandsområde stemmer i store 

træk overens med resultaterne fra andre danske tidevandsområder, 

som f.eks. Lister Dybs tidevandsområde eller Grådybs tidevandsom-

råde. Fordeles erosion og afl ejring i Lister Dyb på de karakteristiske 

landskabstyper, som gjort tilsvarende for Juvre-området, ses, at der 

generelt sker afl ejring på forlandet og vaderne, mens der sker ero-

sion i tidevandsrenderne. Erosionen i tidevandsrenderne i Lister Dybs 

tidevandsområde betyder en beskeden forøgelse af tværsnitsarealet 

(Kystdirektoratet, 1999d). 

I Grådybs tidevandsområde kan der ligeledes konstateres afl ejring på 

forlandet. Udviklingen på vaderne viste afl ejring i koteintervallet 0 m 

DVR90 til 1 m DVR90 og erosion i intervallet fra 0 m DVR90 til -1 m 

DVR90. For tidevandsrenderne kan der konstateres erosion, også i 

større dybder. 
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Sammenlignes Lister Dyb og Grådyb områderne med Juvre Dyb om-

rådet, så er afl ejring på forlandet en fælles udvikling i perioden 1970 

til 2001. På vaderne afviger de tre områder: i Juvre Dyb området sker 

der afl ejring på vaderne, i Grådyb er udviklingen ikke entydig (erosion 

og afl ejring), og for Lister Dyb området kan der konstateres erosion på 

vaderne. Kendetegnende for dybene og prielerne er, at der sker ero-

sion, og det kan dokumenteres, at tværsnitsarealerne øges.

4.4   Sedimentbudget for Juvre Dybs tidevands-
område

I afsnit 4.3, blev der gennemført en undersøgelse af den morfologiske 

udvikling i området baserede på volumenberegninger. Undersøgelsen 

viste hvor i området der sker erosion og hvor der sker afl ejring, og i 

hvilken omfang der er blevet tilført eller fjernet sediment fra hele om-

rådet.

Først beskrives fremgangsmåde og defi nitioner herefter beskrives 

de enkelte sedimentkilder. Gennemgang af faktorerne vil endvidere 

omfatte angivelsen af datagrundlaget og beregningsmetoden for de 

forskellige faktorer og kilder.

Fremgangsmåde og defi nitioner

For at anskueliggøre erosions- og afl ejringsforholdene og de faktorer 

der påvirker Juvre Dybs tidevandsområde er tidevandsområdet vist 

i skematisk form som en kasse med to åbninger, se fi gur 4.22. Den 

store åbning repræsenterer Juvre Dyb og gabet til Nordsøen. Den 

mindre åbning illustrerer de vandløb, som munder ud i tidevandsom-

rådet. Kassens andre sider er lukket, idet tidevandsområdet afgrænses 

af Rømø dæmningen i syd og af låningsvejen til vadehavsøen Mandø 

i nord, se kort 1. På grund af låningsvejens kronekote i ca. +0,6 m 

DVR90 og et daglige højvande omkring mellem +0,8 m DVR90, se 

fi gur 4.5a, anses barriereeffekten af låningsvejen for betydelig. Det 

antages endvidere af sedimenttransporten tværs over låningsvejen er 

meget lille i forhold til andre sedimentkilder, og kassen er derfor også 

lukket ’i nord’.

Inde i kassen styres erosions- og afl ejringsprocesserne af de hydrody-

namiske kræfter (tidevandet, bølger og strøm), som fordeler og om-

fordeler sedimentet, se afsnit 1.4. Det er endvidere afgørende for den 

morfologiske udvikling i tidevandsområdet, hvor meget sediment der 

kommer ind i kassen og forlader kasser. Tages der højde for alle disse 

faktorer i mængdeberegningen, kan den totale mængde af sediment, 

som enten er blevet tilføjet kassen eller har forladt kassen beregnes. 

Denne mængde betegnes som den totale nettoafl ejring eller net-

toerosion i et tidevandsområde. I det følgende refereres der kun til 

den totale nettoafl ejring, da en negativ nettoafl ejring vil være lig med 

den totale nettoerosion i samme område.
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Figur 4.22 Sedimentkilder i Juvre Dyb tidevandsområde.

Den mest betydelige faktor i denne sammenhæng er tilførslen af 

sediment fra Nordsøen igennem Juvre Dyb. Kvantifi ceringen af net-

tosedimenttilførslen fra Nordsøen er dog yderst vanskelig. Et måle-

program i Juvre Dyb ville udmunde i store tekniske vanskeligheder og 

de eventuelt indsamlede data ville være behæftede med meget store 

usikkerheder. Sedimenttilførslen fra Nordsøen kan derfor kun bereg-

nes indirekte ved hjælp af følgende generelle funktion for den totale 

nettoafl ejring:

Total nettoafl ejring = sedimenttilførslen fra Nordsøen + andre kilder 

[Formel 4.1]

”Andre kilder” omfatter summen af de viste kilder i fi gur 4.21: tilførs-

len fra vandløb, fra atmosfæren, fra primærproduktion og fra forland-

serosion. 

Yderligere kan det fastholdes, at den totale nettoafl ejring i Juvre Dybs 

tidevandsområde i henhold til formel 4.1 udgør 6,24 mio. m3, idet 

volumenberegningerne for tidevandsområdet inkluderer tilførslen eller 

fjernelsen af sedimenter igennem andre kilder i perioden 1970 til 2001. 

Sedimentkilder

Som fi gur 4.22 viser, er der en række kilder og faktorer som bidrager 

til omfordelingen af sedimentet og netto afl ejringen i tidevandsom-

rådet. Tidevandet og de medfølgende ebbe-/fl odstrømhastigheder 

såvel som den vindgenerede bølgeaktivitet er de hovedsaglige kræfter 

som omfordeler dagligt store mængder af sediment ved forskellige 

kornstørrelser i et tidevandsområde, se afsnit 1.2. Højvandssituationer 

(stormfl oder) medfører at områder som ikke bliver vanddækket to 

gange dagligt, bliver oversvømmet og udsat for bølger.

Endvidere påvirker forskellige sedimentkilder mængden af sedimen-

tet i Juvre Dyb tidevandsområde, som gør at der tilføjes eller fjernes 

sediment fra området. Tidevandsområdet kan derved ikke anses som 

et lukkede system med hensyn til den eksisterende sedimentmængde. 

Disse sedimentkilder beskrives i det følgende:
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Sedimenttransport igennem dybet    

Igennem Juvre Dyb er tidevandsområdet forbundet med Nordsøen. 

Under fl odperioden bliver store mængder materiale transporteret ind i 

området, hvorimod under ebbe perioden transporteres sediment ud af 

området igen. Kvantifi cering af disse mængder, som bliver transporte-

ret ind og ud af et tidevandsområde igennem dybt er yderst vanskelig 

og kan derfor kun beregnes indirekte ved hjælp af formel 4.1. Sedi-

menttilførslen fra Nordsøen er klart det største bidrag i sedimentbud-

gettet for Juvre Dyb tidevandsområde. 

Sedimenttilføjelse fra vandløb     

Ofte munder vandløb (fl oder, åer) fra baglandet ind i et tidevandsom-

råde. Disse vandløb krydser diget ved sluser eller udløb. Ved hjælp af 

vandløbets sedimenttransportkapacitet transporteres der sedimenter 

fra baglandet ind i tidevandsområdet. Vandløbets sedimenttransport 

kan derfor generelt opdeles i: (i) bundtransporten, som forekommer 

når et sedimentkorn bevæger sig i mere eller mindre kontakt med 

løbets bund ved glidning, rulning eller små hop (saltation) (Bartholdy, 

1991). (ii) suspenderet transport, som foregår når et sedimentkorn be-

væger sig oppe i vandsøjlen pga. a strømningens turbulens. 

Afgrænsning mellem begge transportformer er førhen blevet foreta-

get udelukkende på basis af kornstørrelsen's diameter dK. Dette har 

dog vist sig at være utilstrækkelig. Kornstørrelsen's faldhastighed 

i vand skal derfor betragtes yderligere for at give en indikation om 

et sedimentkorn sætter sig i bevægelse og om det transporteres i 

form af bundtransport eller suspenderet transport. Faldhastigheden 

vs sættes i forhold til hastigheden af bundforskyningsspændingen            

vs*:  vs
* = s . vs.

Parameter s står for koeffi cienten for den suspenderet transport og 

kan enkeltvis antages med s = 0,4.

I Juvre Dybs tidevandsområde munder fi re vandløb ud i området: 

Brøns Å, Åbølling Bæk, Rejsby Å og Grænsegrøften. Undersøgelsen 

af sedimenttilføjelsen fra disse fi re vandløb deles op i beregningen af 

det fi nkornet og suspenderede sediment og i den grovkornede bund-

transport. For det suspenderet materiale gælder at kornstørrelsen er 

<0,063 mm. Bundtransporten i de fi re vandløb antages til at være 

hovedsagelig bestående af sandfraktionen med en kornstørrelse typisk 

mellem 0,2 og 6 mm.

I (Pedersen, 2004) refereres der til data for fi nkornede suspenderet 

sedimenter for de fi re vandløb, som baserer på ugentlige koncentrati-

onsmålinger gennemført i 1983 og 1984 (Bartholdy & Hasholt, 1986, 

i Pedersen, 2004). Den totale sedimenttilføjelse af fi nkornede mate-

riale ud i Juvre Dybs tidevandsområdet beregnes til 790 t/år med en 

usikkerhed på ±17 t/år (se tabel 4.6).

I hele perioden (31 år) er der transporteret omkring 24.490 t fi nkornet 

materiale fra vandløbene ud i tidevandsområdet. Usikkerheden for 

den totale sedimentmængde beregnes til omkring ± 527 t.
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Vandløb Afvandingsområde Suspenderet sediment

[km2] [103 t/år]

Brøns Å 108 0,40 ± 0,08

Rejsby Å 62 0,23 ± 0,05

Grænsegrøften 22 0,08 ± 0,02

Åbølling Bæk 21 0,08 ± 0,02

Sum 212 0,79 ± 0,17

 Tabel 4.6  Tilføjelse af fi nkornet sediment i Juvre Dybs tidevandsområde  

          igennem vandløbene.

For bundtransporten i de fi re vandløb forligger der ingen data eller 

opmålinger. Bundtransporten er derfor blevet beregnet på basis af 

Schoklitsch-type formlen, som kræver bl.a. angivelsen af afstrømnin-

gen fra vandløbene. Da disse tal foreligger for Juvre Dybs tidevands-

område, blev Schoklitsch-type formlen valgt for beregningen af bund-

transporten i modsætning til andre beregningsmetoderne i henhold til 

f.eks. Meyer-Peter eller H.A. Einstein (Glazik, 1989).

For de fi re vandløb som løber ud i Juvre Dybs tidevandsområde er 

der beregnet en samlet årlige afstrømning QJuvre = 118,6 mio. m3 (3,76 

m3/s) på basis af data fra (Sønderjyllands Amt, 2000). Der antages en 

gennemsnitlig hældning af vandløbenes bund på S = 0,1 % og en 

kornstørrelse d50 = 0,6 mm. Endvidere kræver metoden af Schoklitsch 

at bredden af vandløbes bund er kendt. Summen af bredderne for de 

fi re vandløbsbunde er beregnet til omkring 25 m.

Schoklitsch-type formlen defi neres som følgende:    

qG = 0,00417 . s1/2 (q-q0)

qG: bundtransport [m3 s-1 m-1]

S: hældning af vandløbsbunden

q: specifi k gennemstrømning [m3 s-1 m-1]

q0: specifi k gennemstrømning på tidspunktet af igangsætning af   

transporten [m3 s-1 m-1]

Den specifi kke gennemstrømning q for alle fi re vandløb beregnes på 

grundlag af det totale årlige afl øbsvolumen for hele området til   

q = 0,1504 m3/sm.      

Den specifi kke gennemstrømning q0 på tidspunktet af igangsætnin-

gen af bundtransporten bestemmes til:

under antagelsen at dk ≈ d50 = 0,6 mm.

Den samlede bundtransporten for de fi re vandløbe beregnes derefter 

til qG = 1,614·10-5 m3/sm og den årlige bundtransportfragt QG bestem-

mes til ca. 12.725 m3/år. For at vandløbenes bundtransport kan indgå 

i det samlede sedimentbudget for Juvre Dybs tidevandsområde kræ-

ves en omregning af volumen til en vægt, dvs. fra m3/år til t/år. Tør-
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stof vægtvolumen af det bundtransporterede sediment er sat til 2,65 

g/cm3 for sandfraktionen med en kornstørrelse typisk mellem 0,2 og 

6 mm. Bundtransporten af vandløbne beregnes således til 33.721 t/år. 

Den samlede transport, i hele perioden (31 år) er beregnet til omkring 

1.045.360 t sediment.

Sammenlægges begge transportformer (bundtransport og suspende-

ret transport) tilføjes Juvre Dybs tidevandsområde omkring 34.511 t 

sediment igennem vandløbende om året. I hele undersøgelsesperio-

den er tidevandsområdet på denne måde tilført 1.069.841 t sediment.

Finkornet sediment fra atmosfæren    

Finkornet sediment, som vinden hvirvler op i atmosfæren udenfor ti-

devandsområdet, kan udfældes i området og derved tilfører fi nkornet 

sediment til området. Der foreligger ingen data for sedimentnedfald 

fra atmosfæren for Juvre Dybs tidevandsområde eller andre danske 

tidevandsområder (Pedersen & Bartholdy, 2006). På basis af offentlig-

gjorte data fra andre områder med atmosfærisk nedfald udleder (Pe-

dersen, 2004) en afl ejringsrate på 0,33 ± 0,04 103 t/år. 

Finkornet sediment fra primærproduktionen   

Primærproduktionen er en yderligere kilde for fi nkornet sediment, 

som især sker ved hjælp af fl erecelle alger (diatome). Produktionen af 

de fi nkornede sedimenter stammer fra organisk materiale som ikke 

er blevet mineralliseret. (Pedersen & Bartholdy, 2006) beregnede den 

årlige produktionsrater for organisk materiale i Juvre Dybs tidevands-

område i middel til 5,82 ± 2,45 103 t/år.

Sedimenttilførsel fra forlandet     

Under højvandssituationer (stormfl oder) oversvømmes forlandsarealer-

ne. Under disse højvandssituationer afl ejres fi nkornet sediment på de 

højtliggende forlandsarealer og bidrager derved til forlandets vertikal 

vækst. Samtidige medfører højvande at forlandskanten kan eroderes 

og sedimentmateriale fjernes fra forlandsområdet.

I henhold til (Bakker et al., 2005) inddeles forlandet i tre områder:

1. Den primære zone hvor plantevæksten starter ca. 40 cm under 

daglig højvandet.

2. Det lave forland, som oversvømmes under et spring tidevand ca. 

100-400 gange om året.

3. Det høje forland, som oversvømmes under ekstreme højvande 

(stormfl oder) færre en 100 gange om året.

Beregningen af nettoafl ejringen på forlandet er fortaget for arealerne 

i højdeintervallet 0,8 til 2,5 m DVR90. Den nedre grænse defi neres af 

koten for middelhøjvandet. Den øvre grænse fastlægges af en gen-

nemsnitsværdi for koten af dige foden i området.

Beregningerne for forlandet resulterer i en årlig afl ejringsrate på 

92.000 m3 sediment, som over hele undersøgelsesperioden akkumula-

tive udgør en total mængde på omkring 2,85 millionen m3. 

I sedimentbudgettet vil sedimenttilførslen fra forlandet derved indgå 

som et negativ bidrag.
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Forlandets negative bidrag til sedimentbudgettet for Juvre Dybs tide-

vandsområde kræver dog igen at den negative sedimenttilførsel fra 

forlandet i m3/år omregnes til t/år. Hertil skal tørstofvolumen af sedi-

menterne fra forlandet være kendt.

På basis af 5 jordprøvetagninger på forlandet i Juvre Dybs tidevands-

område, som blev gennemført af (Pedersen, 2004), blev tørstofvo-

lumen beregnet, idet middelværdien af disse 5 prøvetagninger på 

forlandet anses for et repræsentativt tørstofvolumen af sedimentet på 

forlandet. Middelværdien for tørstofvolumen af de 5 prøver (JM2 til 

JM6, se (Pedersen & Bartholdy, 2006)) blev beregnet til 0,666 g/cm3. 

Afl ejringsraten på forlandet omregnes derefter til 61.272 t/år. I hele pe-

rioden (31 år) er der derved afl ejret omkring 1.899.432 m3 materiale.

Sedimentbudget

Efter kvantifi cering af de andre sedimentkilder beregnes sedimenttilfø-

jelsen fra Nordsøen i henhold til formel 4.1:

Total netto afl ejring = Sedimentimport fra Nordsøen 

 + Bidrag fra vandløbene       

 + Bidrag fra atmosfæren      

 + Bidrag fra primærproduktion     

 + Bidrag fra forlandet

Den totale netto afl ejring for området blev beregnet til 6,24 mio. m3 

for hele perioden, svarende til en gennemsnitlig årlig afl ejringsrate på 

201.290 m3/år. Ved omregning af den årlige volumenrate til en væg-

trate på basis af et tørstofvolumen på 2,65 g/cm3, udgør den årlige 

totale netto afl ejringsrate ca. 533.418 t/år.  

Sedimentimporten fra Nordsøen beregnes derved til 554.819 t/år, idet 

bidraget fra forlandet indgår som et negativ bidrag (sediment trans-

porteres ud af området som er påvirket af det daglige tidevand og 

afl ejres på forlandet).  Sedimentbudgettet for Juvre Dybs tidevands-

område er gengivet i tabel 4.7 og fi gur 4.23. Tabellen gengiver den 

totale vægtmængde over undersøgelsesperioden på 31 år, hvorimod 

fi gur 4.23 indeholder de årlige vægtmængder.

Nr. Bidrag Total vægt-

mængde i ton

Kilde

1. fra vandløb - total 1.045.351 Beregninger & (Pedersen, 2004)

2. fra atmosfæren 10.230 (Pedersen & Bartholdy, 2006)

3. fra primærproduktion 180.420 (Pedersen & Bartholdy, 2006)

4. fra forlandet -1.899.432 Beregninger

5. fra Nordsøen 17.199.389 Beregninger

SUM       16.535.958

Tabel 4.7 Sedimentbudget for Juvre Dybs tidevandsområde.

Opstillingen af sedimentbudgettet viser tydeligt at netto-sediment-

tilførselen fra Nordsøen er klart den største kilde. Summen af alle 

kilder som (netto) importerer sediment i tidevandsområdet udgør i alt 

594.690 t/år. Eksporten af sediment ud af området som påvirkes af 
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det daglige tidevand op på forlandet udgør omkring 10,3 % (61.272 

t/år) af importvolumen. Dette resultat skal ses i lyset af at forlands-

arealet udgør 4,7 % af det totale areal (se afsnit 4.3, tabel 4.5). Som 

forventet er andelen af sedimenttilførselen fra primærproduktionen 

og atomsfæren i forhold til netto-importmængden meget lille. I sum-

men udgør disse to kilder omkring 1 % af den totale netto-tilførsel 

i Juvre Dybs tidevandsområde. Andelen fra sedimenttilførselen fra 

vandløbene beregnes til 5,7 %, som derved er omkring halvdelen af 

det materiale som eksporteres ud på forlandet.

Figur 4.23 Skematiske præsentation af Sedimentbudget for Juvre Dybs tidevands-

område.

4.5 Digebeskyttelsen i tidevandsområdet

I det følgende afsnit gives der et overblik over den eksisterende dige-

beskyttelse i Juvre Dybs tidevandsområde. Ud over en gennemgang af 

alle diger og dæmninger i området beskrives digernes nuværende sik-

kerhedsniveau og metodikken for sikkerhedsvurdering af disse diger. 

Til sidst diskuteres kommende udfordringer og nye trends med hensyn 

til digebeskyttelse.

Eksisterende digebeskyttelse i området

Som beskrevet i afsnit 1.1 afgrænses Juvre Dybs tidevandsområde i 

nord af Vadehavsøen Mandø og dens ebbevej/låningsvej, som giver 

adgang til fastlandet ved ebbe. Selve øen er beskyttet mod højvande 

af et dige, før opdelt i Mandø Bydige og Mandø Havdige. 

Mod øst begrænses Juvre Dybs tidevandsområde af to store fastlands-

diger. I den nordlige ende af bassinet beskytter Ribe Dige på en ca. 

1,8 km lang strækning mod oversvømmelse. Syd for udmundingen af 

Vester Vedsted Bæk går Ribe Dige over i Rejsby Dige, som fortsætter 

indtil Søndernæs nord for Astrup. Rejsby Dige har en samle længde 

på 13,4 km. I det sydøstlige hjørne beskyttes fastlandet af Ballum 

Dige (ca. 2,4 km), som krydser Rømø-dæmningen og fortsætter langs 

fastlandskysten omkring 7,5 km mod syd i Lister Dybs tidevandsområ-
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de. Den østlige begrænsning af Juvre Dybs tidevandsområde gennem 

digebeskyttelse udgør derved omkring 17,6 km.

Mod syd afgrænser Rømø-dæmningen Juvre Dybs tidevandsområde 

fra Lister Dybs tidevandsområde. Rømø-dæmningen har en længde på 

i alt 9,17 km og forbinder Vadehavs-øen Rømø med fastlandet. 

Den vestlige side af Juvre Dybs tidevandsområde er kendetegnet af 

Juvre Dyb åbningen imellem øerne Mandø og Rømø. I det sydvestlige 

hjørne beskytter Juvre Dige den nordøstlige del af Rømø mod høj-

vande. Juvre Dige har en total længde på 10,87 km.

Figur 4.24 viser Juvre Dybs tidevandsområde og dets afgrænsning be-

stående af digebeskyttelse og Rømø-dæmningen.

Figur 4.24 Digebeskyttelse, Rømø-dæmningen og Mandø ebbevej/låningsvej i Juvre 

tidevandsområde (Copyright: KMS).

Sammenfattende gælder det, at digebeskyttelsen i Juvre tidevands-

område omfatter Mandø Dige, Ribe Dige, Rejsby Dige, Ballum Dige 

og Juvre Dige. Endvidere begrænses bassinet af Rømødæm-ningen og 

Mandø ebbevej/låningsvej. De 6 diger, dæmningen og ebbe-vejen be-

skrives i detaljer i det følgende. Nøgletal, karakteristiske egenskaber 

og tværprofi ler af digerne er efterfølgende samlet i Tabel 4.8.



61

Dige Anlægsår Længde Kronenhøjde Forskråningen Bagskråningen Digekerne

Mandø Dige 

(Bydige)
1887

3,5 km (hav- + 

indre section)

6,58 / 5,28 m 

DVR90

1:10 / 1:2 - 1:5

100 cm klæg /N.N.

1:3 / 1:2

50 cm / N.N.

Blanding klæg/       

sand

Mandø Dige 

(Havdige)
1935-1937 6,3 km

5,38 - 6,88 m 

DVR90

1:3 - 1:8

50 cm klæg 

1:2

Ingen klæg 

Blanding klæg/       

sand

Ribe Dige 1911-1914 18,5 km
6,88 m 

DVR90

1:10

100 cm klæg

1:3

50 cm klæg

Oprindlge dige, 

sand

Rejsby Dige 1923-1925 13,4 km
6,98 m 

DVR90

1:5

50 cm klæg 

1:3

50 cm klæg 

Oprindlge dige, 

sand

Ballum Dige 

- nord
1914- 1919 9,9 km

6,98 m 

DVR90

1:5 

50 cm klæg

1:2 

40 cm klæg

Oprindlge dige, 

sand

Juvre Dige 1926- 1928 10,87 km
4,88 - 6,63 m 

DVR90

1:2 til 1:5

50 cm klæg (21%)

1:2

Ingen klæg

Blanding klæg/

sand

Tabel 4.8 Nøgletal, karakteristiske egenskaber og tværprofi ler af digerne i Juvre tidevandsområdet .

Mandø Dige (Bydiget)

Mandø Bydige blev anlagt i 1887. Diget beskytter Mandø by med om-

kring 60 indbyggere og et areal på ca. 200 ha. Diget har en længde 

på 3,5 km, som deles op i et havdige (1,18 km) og et indre dige (2,1 

km), se tabel 4.8 og bilag 2.

Havdiget har en kronekote på +6,58 m DVR90, en kronebredde på 

2,5 m og en hældning af forskråningen på 1:10. Forskråningen er be-

klædt med 100 cm klæg. Bagskråningen er anlagt med hældning 1:3 

og beklædt med 50 cm klæg. Forlandet foran havdiget blev opbygget 

og forstærket med anlæg 50 fra kote +2,38 m DVR90 ved digefoden 

til terræn.

Den indre sektion af bydiget har en kronekote på +5,28 m DVR90, en 

kronebredde på 1,0 m og en varierende hældning af forskråningen 

mellem 1:2 og 1:5. Der foreligger ingen oplysninger om, hvorvidt den 

indre del af bydiget er beklædt med klæg. Bagskråningen er anlagt 

med hældning 1:2.

Mandø Dige (Havdiget)

Mandø Havdige beskytter et areal på ca. 400 ha i den nordlige del af 

Mandø. Digets længde udgør i alt ca. 6,3 km. Begge ender af Mandø 

Havdige er koblet sammen med Mandø Bydige, se tabel 4.8 og bilag 2.

Diget blev anlagt fra 1935 til 1937. Kronekoten varierer mellem +5,38 

og +6,88 m DVR90. Tilsvarende varierer forskråningens hældning 

mellem 1:3 og 1:8. Forskråningen er beklædt med 50 cm klæg. Bag-

skråningen derimod har en fast hældning på 1:2 og er uden klægbe-

klædning.

Ribe Dige

Ribe Dige blev bygget i tidsrummet 1911 - 1914, efter at fl ere alvor-

lige stormfl oder havde oversvømmet Ribe by og efterladt store skader. 

Ribe Dige blev forstærket til nuværende udformning i perioden 1978 
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– 1980. Diget beskytter et areal på ca. 95 km2, hvoraf den største del 

anvendes til landbrug. Ribe by, som er Danmarks ældste by, udgør 

dog et bysamfund med en højere akkumulation af beskyttelsesvær-

dier.

Figur 4.25  Ribe-marsken set mod øst. 

Ribe Diges nuværende (design) kronekote er +6,88 m DVR90. Digets 

krone har en bredde på 2,5 m. Digets forskråning er anlagt med en 

hældning på 1:10, og overgangen fra forlandet til digets forskråning 

- digefoden - ligger i gennemsnit i kote +2,5 m DVR90. Forskråningen 

blev anlagt med en beklædning af klæg i en tykkelse på 1,0 m.

Bagskråningen har en hældning på 1:3 og en beklædning med 50 cm 

klæg. Langs med diget er der etableret en katastrofevej og en afvan-

dingskanal. I alt 17 ramper muliggør kørsel over digekronen, så vedli-

geholdelsesarbejde kan foretages.

Digets kerne består af det oprindelige dige samt sand, som blev ind-

pumpet fra vaderne under forstærkningsprojektet i 1978 – 1980.

Rejsby Dige

Rejsby Dige, som også betegnes Kong Chr. d. X’s Dige, blev opført 

fra 1923 til 1925. Diget, som er beliggende mellem Søndernæs i syd 

og Vester Vedsted i nord, har en længde på 13,4 km og beskytter ca. 

3.500 ha marskland under +5 m DVR90 kurven, se tabel 4.8 og bilag 2.

Diget var på dette tidspunkt projekteret til en kronekote på +6,12 m 

DVR90, men blev forhøjet til +6,63 m DVR90 under selve anlægsar-

bejdet efter en stormfl od den 30. august 1923 (Vandbygningsvæse-

net, 1967).

På grund af en utilstrækkelig styrke af Rejsby Dige, som gav sig udtryk 

i 2 digebrud under orkanen den 3. december 1999 (se nedenfor) og 

som følge af andre krav bl.a. havspejlsstigning, anså man det for nød-

vendigt at forstærke diget. Denne forstærkning af Rejsby Dige, som 

foretages i årene 2004-07, består af en forhøjelse af digekronen, en 

udfl adning af forskråningen og en forstærkning af denne med klæg. 



63

Efter forstærkningsarbejdet vil kronen ligge i kote +6,98 m DVR90. 

Kronen's bredde vil fortsat være 1,0 m. Forskråningen bliver anlagt 

med en hældning på 1:5 og med 75 cm klægbeklædning. 

I forbindelse med forstærkningen af Rejsby Dige blev bagskråningen 

anset for at være i orden, idet der i 1977-78 og 1982-83 blev udlagt 

50 cm klæg med hældning 1:3. Denne forstærkning omfattede dog 

ikke de sydligste 500 m af diget, som medfører, at bagskråningen på 

denne strækning fl ader ud fra de nuværende 1:1,5 til 1:3 ved at fl ytte 

digekronen ca. 3 m i vestlig retning og udlægge 75 cm klæg.               

Efter forstærkningen vil digets kerne bestå af materiale fra det oprin-

delige dige samt det sand, som bliver tilkørt for at forhøje og fl ade 

digeprofi let ud. En katastrofevej langs diget giver hurtig adgang til 

diget.

Ballum Dige

Ballum Dige blev bygget i perioden 1914 – 1919 med det formål at 

beskytte omkring 5.000 ha bagland imod oversvømmelser. Digekro-

nen blev dengang anlagt i kote +6,08 m DVR90 med en ret bred 

krone på 2,5 m. Længden af diget udgør ca. 9,9 km, se tabel 4.8 og 

bilag 2.

I forbindelse med skaderne på Rejsby Dige under orkanen den 3. de-

cember 1999 og det aktuelle forstærkningsprojekt besluttede man 

at forstærke også den del af Ballum Dige, som ligger nord for Rømø-

dæmningen. Den del af Ballum Dige betegnes ”Ballum Dige – nord” i 

oversigtstabellen. 

På samme måde som for Rejsby Dige bliver den konkave forskråning 

fl adere med en hældning på 1:5, og digekronen bliver hævet fra de 

oprindelige ca. +6,08 m DVR90 til +6,98 m DVR90 ved udlægning af 

sand og 75 cm klæg.

For digets bagskråning vurderede man, at 40 cm klæg med en hæld-

ning 1:2 vil være tilstrækkeligt, idet Ballum Dige er mere beskyttet 

mod høje bølger på grund af Rømø's læeffekt end Rejsby Dige. Efter 

forstærkningen vil digets kerne bestå af materiale fra det oprindelige 

dige samt det sand, som bliver tilkørt for at forhøje og fl ade digepro-

fi let ud.

Juvre Dige

Juvre Dige blev bygget i perioden 1926 - 1928. Juvre Dige beskyt-

ter ca. 640 ha af den nordøstlige del af Rømø. Digets længde udgør 

10,87 km. På ca. 1,4 km digestrækning blev diget i 1965 trukket 

tilbage, idet Juvre Priel, som løber parallelt med Rømø's nordøstlige 

kystlinie, bevægede sig i vestlig retning ind imod diget, se tabel 4.8 og 

bilag 2. 

Forskråningen på den tilbagetrukne digestrækning har en hældning 

på 1:3. På den øvrige digestrækning er forskråningens hældning me-

get skiftende og varierer mellem 1:2 og 1:5, og profi let er konkavt. På 
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i alt en strækning af 2,3 km (21 %) er forskråningen beklædt med 50 

cm klæg. Den resterende strækning er dækket med 8 cm klægholdige 

græstørv.

Digets kote varierer mellem +4,88 m DVR90 og +6,63 m DVR90. 

Kronebredden ligger mellem 0,5 og 1,5 m. Diget er opbygget af ma-

terialer fra fyldgraven, og det betyder, at klægmaterialer og sand er 

blandet sammen (Kystinspektoratet, 1997a).

Til gengæld har bagskråningen en konstant hældning på 1:2 over di-

gets hele længde. 

Rømø-dæmningen

Rømø-dæmningen forbinder Vadehavsøen Rømø med fastlandet. 

Dæmningen har en længde på i alt 9,17 km og blev bygget fra 1939 

til 1948. Anlægsarbejdet var planlagt til at vare 4 år, men på grund af 

krigen i 1940-45 var dæmningen først færdig i december 1948.

Dæmningen er anlagt direkte på Vadehavets bund med en bredde på 

i alt 60 m i bunden og 8 m på toppen. Vejbanen blev i 1963 udvidet 

til 12 m på grund af forøget trafi k. Dæmningens skråninger hælder 

mellem 7° og 14° (anlæg 1:8 og 1:6). Dæmningen er dækket med 

et 50 cm tykt klæglag og derpå et lag græstørv. Tørven er med årene 

skyllet bort og erstattet med klæg. Der er på de mest udsatte steder 

udlagt fl iser. Endvidere er de 4 øverste meter på en strækning af 3,3 

km af dæmningens nordside i dag dækket med granitblokke.

Vej
Klæg m. græsKlæg m. græs

StenSten Jordfyld

Figur 4.26 Tværprofi l af Rømø-dæmningen.

Frem til 1992 blev det forsøgt at indvinde forland langs dæmningen 

som beskyttelse mod stormfl oder. Det skete ved at bygge faskingårde 

(se Figur 4.31). Faskingårde nedsætter vandets strømhastighed og 

medfører derved, at sedimentet i vandet nedfældes. Resterne af fa-

skingårdene ses stadig foran dæmningen ved lavvande som lange 

rækker af træpæle.

Figur 4.27 Rømø-dæmningen set mod fastlandet.
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Under en stormfl od kan dæmningen og især selve vejbanen beskadi-

ges af bølgeoverløb og bølgeslag. Ved stormene i 1976, 1981 og or-

kanen i 1999 skyllede vandet ind over dæmningen og ødelagde store 

dele af vejbanen og skyllede jord væk fra skråningerne.

Mandø ebbevej/låningsvej

Mandø forbindes med fastlandet ved hjælp af en ebbevej og en lå-

ningsvej.  Låningsvejen, som blev etableret i 1978, har en længde 

på ca. 6,4 km. Vejen er en fast anlagt og afmærket vej med en kote 

på +0,48 m DVR90, som kun kan benyttes ved ebbe (se Figur 4.28). 

Mandø ebbevej (ca. 5,9 km) er en afmærket rute på havbunden, som 

kun kan benyttes ved hjælp af traktorer.

Begge veje bliver oversvømmet ved fl od. Indfl ydelsen af låningsvejen 

på den morfologiske udvikling i området vurderes af (Bartholdy & 

Pejrup, 1994) som betydelig, idet vejkoten ligger tæt ved det lokale 

daglige højvande. Vejen ligger nord for vandskellet mellem Juvre og 

Knudedyb tidevandsområde. Herved påvirker låningsvejen vandstrøm-

ningen og derved de lokale sedimenttransportforhold

Figur 4.28 Mandø låningsvej.

Nuværende sikkerhedsniveau

Når sikkerheden af et dige fastlægges eller vurderes er udgangspunk-

tet i de fl este tilfælde en middeltidshændelse for den vandstand, diget 

skal kunne modstå. For at forklare dette mere detaljeret gives der først 

en forklaring på en middeltidshændelse: En given middeltidshændelse 

er den vandstand, der i gennemsnit nås eller overskrides en gang in-

den for en middeltidsafstand (MT). En middeltidsafstand angiver den 

gennemsnitlige tidsafstand imellem, at en given vandstand nås eller 

overskrides. F.eks. betyder VS100 = +4,5 m DVR90, at den vandstand, 

der i gennemsnit nås eller overskrides en gang inden for 100 år (mid-

deltids-afstand) beregnes på basis af en lokal vandstandsstatistik til 

+4,5 m DVR90 (middeltidshændelse).

Sikkerheden af et dige vurderes altså ved at fi nde frem til den vand-

stand og det bølgeoverløb, som diget lige netop kan modstå, inden 

der opstår større skader, især på bagskråningen. Digets konstruktive 

styrke under en stormfl od sættes derved lig med en vandstand, som 

nås eller overskrides inden for en middeltidsafstand (MT), samt en 

maksimal accepteret bølgeoverløb.
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Hvordan kommer man frem til middeltidshændelsen for det enkelte 

dige? Herved opstår der dog to spørgsmål: Hvordan defi neres ”større 

skader”? Svarene fi ndes i den beregningsprocedure, der er vist på Fi-

gur 4.29.

Find det svageste profil (bla. stejl hældning,
laveste eksisterende kronehøjde hKe på
grundlag af digets længdeprofil)

Valg et forventede sikker- 
hedsniveau (MT) for diget 

Find tilhørende vandstand
i højvandsstatistikken 

Find bølgeparameter af- 
hængigaf vandstanden i
DHI bølgeklima model 

Beregn bølgeopløb under 
hensyntagen af 2 eller 10% 
accepterede bølgeoverløb 

Beregn kronehøjden h kb

hKe = h Kb ? 
Nej

Digets sikkerhedsniveau 

Ja

Figur 4.29 Beregning af digets sikkerhedsniveau.

Udgangspunktet for beregningen af digets sikkerhedsniveau er et 

længdeprofi l, som skal være opmålt, inden sikkerhedsniveauet be-

regnes. Et længdeprofi l er betegnelsen for et nivellement på langs ad 

digets krone. Ud fra længdeprofi let fi ndes den laveste eksisterende 

kronekote hKe. Dette gøres ud fra den betragtning, at diget er svagest 

der, hvor kronen er lavest, endvidere undersøges digets tværprofi l.

I næste trin antages et forventet sikkerhedsniveau for diget. Dette 

forventede sikkerhedsniveau repræsenterer middeltidsafstanden (MT) 

for den vandstand, som diget lige netop kan modstå, inden der op-

står større skader, som truer digets funktionsevne. Denne vandstand 

bestemmes efterfølgende ud fra højvandsstatistikken. Højvandsstati-

stikken (Kystdirektoratet, 2002) omfatter statistikker for ekstremvan-

dstande, dvs. stormhøjvande, for 50 lokaliteter på de danske kyster. 

Ud fra en højvandsstatistik for en lokalitet, som er tæt ved det pågæl-

dende dige, kan der for den forventede middeltidsafstand (f.eks. MT 

= 200 år) fi ndes den maksimale vandstand, der statistisk forventes at 

optræde inden for den valgte periode (200 år).   
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I næste trin skal bølgeparametre (bølgehøjde, bølgeperiode) fastlæg-

ges hørende til vandstanden. Som grundlag herfor gennemførte 

Dansk Hydraulisk Institut en numerisk modellering af bølgeklimaet i 

Vadehavet (DHI, 1998). Formålet med den numeriske model var at få 

et realistisk billede af bølgeklimaet i Vadehavet og især af bølgepara-

meterene i en afstand på henholdsvis 50 og 300 m fra diget. Ud fra 

resultattabellerne hørende til de numeriske modelkørsler bestemmes 

bølgehøjden og –perioden foran det pågældende dige afhængig af 

ekstremvandstanden. 

Med kendskab til bølgehøjden og bølgeperioden beregnes bølgeoplø-

bet i henhold til:

RX% = Cn·Tp·(g·HS)
1/2·tan α·r

- Cn er en beregningsfaktor hørende til en vis procentdel bølgeover-

løb, dvs. bølger, som løber over digekronen ned ad bagskråningen

- Tp er peak bølgeperioden

- g er tyngdeaccelerationen     

- HS er den signifi kante bølgehøjde

- tan α er hældningen på digets forskråning

- r er en faktor, hvormed opløbet reduceres pga. ruheden af digets 

overfl ade.

Bølgeopløbet beregnes på baggrund af, at et vist antal bølger løber 

over digekronen ned ad bagskråningen. Tidligere stormfl oder har vist, 

at større digeskader tit opstår på bagskråningen pga. bølgeoverløb. 

Disse skader på bagskråningen kan medføre, at diget til sidst bryder 

sammen, og baglandet oversvømmes. For at undgå disse bagskrå-

ningsskader, blev der udført en del undersøgelser, som resulterer i en 

række overløbsprocenter. Overløbsprocenten angiver den tilladte an-

del af overløb for alle bølgeopløb, dvs. at der f.eks. tillades, at 2 % af 

bølgerne under en storm må løbe over digekronen, uden at der sker 

større skader på bagskråningen. Om der for et dige accepteres 2 eller 

10 % bølgeoverløb, afhænger af hældningen på digets bagskråning. 

For diger med hældning 1:3 på bagskråningen anvendes 10 % bølge-

overløb, mens der for diger med en bagskråning, der er mere stejl end 

1:3, anvendes 2 % bølgeoverløb. Herudover afhænger det acceptere-

de bølgeoverløb af klæglagets tykkelse og kvalitet på bagskråningen. 

Det tilladte overløb omsættes til en beregningsfactor Cn, som er tabel-

larisk angivet i (Jorissen et al.,  2001).

På basis af ekstremvandstanden og bølgeopløbet beregnes i næste 

skridt højden af digekronen ved hjælp af følgende funktion

hKb = hW + RX% + s

hvor hw står for ekstremvandstanden, RX% for bølgeopløbet og s for 

et sikkerhedstillæg. I det tilfælde, at det nuværende sikkerhedsniveau 

skal beregnes, kan der ses bort fra sikkerhedstillægget. 

Efter beregningen af kronekoten hKb sammenlignes den med den 

eksisterede kronekote hKe. I det tilfælde at koten er ens, er digets sik-

kerhedsniveau fundet, idet det forventede sikkerhedsniveau anses for 
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digets reelle sikkerhedsniveau, og beregningsproceduren afsluttes. 

Hvis værdierne er forskellige, starter beregningsproceduren igen ved 

at bestemme et nyt forventet sikkerhedsniveau.

Beregningsproceduren kan dog også anvendes til at vurdere, hvordan 

digernes sikkerhedsniveau ændrer sig, hvis der tages højde for hav-

spejlsstigning og geotekniske forandringer (sætninger), som vil udgøre 

sikkerhedstillægget. Med hensyn til havspejlsstigningens indfl ydelse 

på digernes sikkerhed henvises til afsnit 5.3. 

Geotekniske forandringer ved digerne omfatter i hovedtræk sætnin-

ger af selve konstruktionen. Disse sætninger kan opstå i undergrun-

den, som bærer diget, som følge af digets vægt. Endvidere kan selve 

diget, som består af sand, klæg og et græslag, udsættes for konso-

lideringssætninger. Disse sætninger medfører, at kronekoten bliver 

lavere end planlagt, hvis der i anlægsfasen ikke tages højde for disse 

sætninger. I forbindelse med en sikkerhedsvurdering af de syd- og 

sønderjyske diger gennemførte Kystinspektoratet i 1999 en under-

søgelse af sætningsforholdene med det formål at beskrive digernes 

nuværende tilstand ud fra de seneste opmålinger (1997), (ii) at kunne 

give et bud på eventuelle fremtidige sætninger, (iii) at sammenligne 

beregnede sætninger med indtrufne sætninger og derigennem evalu-

ere de beregnede sætninger, og (iv) at vurdere behovet for fremtidig 

kontrol med digerne bl.a. i form af opmålinger (Kystdirektoratet, 

1999d). Resultaterne med hensyn til de 6 diger i Juvre Dybs tidevands-

område gengives i det følgende sammen med digernes beregnede 

sikkerhedsniveau.

Undersøgelsen for digernes sikkerhedsniveau i 1999 gav følgende 

resultater for de seks diger i Juvre Dybs tidevandsområde, som vises i 

Tabel 4.9.

Dige Vandstandsmåler Nuv. sikkerheds niv. [år]

Ribe Dige Ribe > 500

Rejsby Dige

Rejsby Dige (forstærket) 

Ribe

Ribe

23

> 50

Ballum Dige

Ballum Dige (forstærket)

Ballum

Ribe

200

> 50

Mandø Dige (Bydige)

Mandø Dige (Bydige)

Esbjerg

Havneby

> 500

170

Mandø Dige (Havdige) (profi l 4)

Mandø Dige (Havdige) (profi l 4)

Esbjerg

Havneby

165

25

Mandø Dige (Havdige) (profi l 6)

Mandø Dige (Havdige) (profi l 6)

Esbjerg

Havneby

18

6

Juvre Dige

Juvre Dige

Esbjerg

Havneby

29

8

Tabel 4.9 Sikkerhedsniveauet for digerne i Juvre Dybs tidevandsområde 

                (Kystdirektoratet, 1999d)

Ud fra Tabel 4.2 kan det tydelig ses, at Ribe Dige er et meget stærkt 

dige. Sikkerhedsniveauet vurderes at være større end 500 år. Dette be-

kræftes endvidere igennem sætningsundersøgelsen, som vurderer, at 

sætningerne for Ribe Dige er overstået. Under orkanen den 3. decem-

ber 1999 opstod der heller ingen betydende skader på diget.
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Anderledes forholder det sig med Rejsby Dige. Før forstærkningen 

af diget blev sikkerheden beregnet til ca. 23 år. Den lave sikkerhed 

gav sig også udtryk under orkanen i 1999, idet der opstod betydelige 

skader i form af to digebrud, mere end 100 m bagskråningsskred og 

sænkninger af digekronen på fl ere meter. Middeltidsafstanden for den 

maksimale vandstand ved Ribe Kammersluse blev efterfølgende be-

regnet til en MT på 185 år efter (Kystinspektoratet, 1997b). Sætnings-

undersøgelsen viste ingen sætninger. Med ovennævnte forstærkning 

får Rejsby Dige en styrke på mindst 50 år.

Sikkerhedsniveauet for Ballum Dige repræsenterer den sydlige del af 

diget syd for Rømø-dæmningen. Den nordlige del bliver også forstær-

ket, idet den anses for tilsvarende svag som Rejsby Dige. Den vurde-

ring er især baseret på, at nordvestlige storme stuver vandet op i hjør-

net mellem Ballum Dige - nord og Rømø-dæmningen. Det medfører 

større vandstande foran Ballum Dige - nord og derved et større antal 

bølgeoverløb. Efter forstærkningen vil Ballum Dige have en styrke på 

mindst 50 år svarende til Rejsby Dige.

Sikkerhedsvurderingen af digerne på Mandø viste en del forskel i 

sikkerheden. For Bydige delen af Mandø Dige blev der beregnet en 

sikkerhed på > 500 år på basis af højvandsstatistikken for Esbjerg 

vandstandsmåler. Havneby vandstandsmåleren resulterede i en sik-

kerhed på omkring 170 år. Samme problemstilling med to forskellige 

højvandsstatistikker gjorde sig også gældende for Havdige delen af 

Mandø Diget. Her medførte de forskellige hældninger af forskrånin-

gen yderligere forskel i sikkerhedsniveauet. For Mandø Diget blev der 

dengang ikke fundet et oplagt valg af vandstandsmåler og digeprofi l. 

Der blev derfor både angivet sikkerhedsniveau ud fra højvandsstati-

stikken for Esbjerg og Havneby, da disse målere vurderes at være to 

yderpunkter, hvorved det korrekte resultat nok ligger et sted imellem. 

Under orkanen i 1999 opstod der ingen væsentlige skader på Mandø 

Diget. Ud fra opmålinger kunne der konstateres sætninger på Havdige 

delen af Mandø Diget på 10-30 cm, som skete mellem 1963 og 1997.

Vurderingen af sikkerhedsniveauet for Juvre Dige viste, at digets sik-

kerhed er under 30 år, og at diget på fl ere strækninger ikke har den 

regulativmæssige kronekote. Under orkanen den 3. december 1999 

opstod der et betydeligt antal brud og skår på Juvre Dige. Efter stor-

men blev skaderne repareret, og et forslag til forstærkning af det 

eksisterende dige blev udarbejdet. Da det eksisterende dige på store 

strækninger kun beskytter meget få bygninger, blev der ligeledes ud-

arbejdet et forslag, hvor diget trækkes tilbage i en ny linjeføring, og 

bygningerne udenfor opgives. Der er på nuværende tidspunkt ikke 

truffet en endelig afgørelse med hensyn til de to forslag. 
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5  Vurdering af den fremtidige ud-
vikling i Juvre Dybs tidevandsom-
råde

5.1 Konsekvenser af forøgelsen af havspejls-
stigningen

Når havspejlet stiger vil et givet kystområde prøve at tilpasse sig til 

den nye situation. Forskere har i de seneste år udviklet fl ere forskel-

lige modeller til analyse af, hvad der sker med laguner/ tidevandsom-

råder under havspejlsstigning (Duijts, 2002), (Wang & Weck, 2002), 

(Bijsterbosch, 2003). Modellerne er dannet ud fra empiriske formler. 

I dette afsnit vil fl ere forskellige moddeler blive beskrevet kort og der 

gives et skøn over om Juvre Dybs tidevandsområde følger med den 

relative havspejlsstigning.  

Empiriske modeller

I alle modeller antages at der fi ndes en morfologisk ligevægt, og at 

tidevandsområderne vil søge tilbage til denne ligevægt efter og un-

der en havspejlsstigning.

Det store spørgsmål vedrørende morfologisk ligevægt er, om der er 

tilstrækkeligt sediment til rådighed til at følge med havspejlsstignin-

gen (Duijts, 2002). 

Med ASMITA-modellen, 1-element modellen (kun løbet er analyse-

ret), er det påvist, at tidevandsområdet vil nærme sig en dynamisk 

ligevægt under en konstant havspejlsstigning, mens en øget hav-

spejlsstigning til slut vil ende med, at tidevandsområdet drukner (Bij-

sterbosch, 2003). 

2-element modellen medtager både vaden og løbet. I denne model 

øges løbets volumen med øget havspejlsstigning. Dette sker i Juvre 

Dybs tidevandsområde. Samtidig forudsiger modellen at volumen af 
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vaden aftager. Denne forskel vil påvirke det tørre og våde volumen. 

Modellen viser endvidere, at det er volumen af vaden, der er den 

mest afgørende faktor. I Juvre Dybs tidevandsområde ses en øgning af 

vadevoluminet, så ifølge 2-element modellen er Juvre Dybs tidevands-

område ikke ved at drukne. Tidevandsområdet har ikke nået den kriti-

ske værdi for havspejlsstigning. 

I 3-element modellen medtages både vaden, løbet og ebbedeltaet. 

3-element modellen viser det samme som 2-element modellen, 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.  

Laguner der ikke er udsat for tidevandets påvirkning vil drukne før år 

2100 (Bijsterbosch, 2003). Årsagen er, at den lave sediment-import-

rate ikke kan følge med havspejlsstigningen. Modellen viste, at tide-

vandsområder i år 2100 ikke var væsentligt forskellige 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 lave 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-

vandsstørrelse: 2-4 m.

Den i modellen fremkomne kritiske havspejlsstigning blev 14,49 mm/

år, dvs. 1,4 cm/år 

Hvis modellens forudsigelser er rigtige, vil det Danske Vadehav på nu-

værende tidspunkt ikke være vej mod at blive oversvømmet, eftersom 

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 (DMI, 2001).

I denne rapport er der valgt to scenarier for, hvordan havspejlsstignin-

gen vil være i år 2100. Disse er beskrevet i afsnit 1.3. 

Udover ovenstående moddeler har (Wang & Weck, 2002) endvidere 

opstillet en relation mellem vanddybden i dyb og prieler og arealet af 

det vanddækkede areal:

α = (HHV/HLV)/√( SHV/SLV)    [formel 5.1]

α : Dimensionsløs indikationsparameter.

HHV: vanddybde i kanalerne under HV.
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HLV: vanddybde i kanalerne under LV.

SHV: horisontal vanddækket areal under HV.

SLV: horisontal vanddækket areal under LV.

større end 1 vil medføre, at tidevandsområdet importerer sediment. 

Årsagen er at dybene ikke er dybe nok til at opretholde en morfolo-

gisk ligevægt. Når dybene bliver dybere, indikerer dette modsat en 

eksport af sediment fra tidevandsområdet (Wang & Weck, 2002).

Ovenstående er beregnet for Juvre Dybs tidevandsområde i 1970 og 

2001 og for Grådyb i henholdsvis 1967 og 2002 samt for Amelander 

Zeegat og Eijerlands e Gat tidevandsområder i Holland. Resultaterne 

er som følger – se desuden bilag 1:

Lokalitet

Juvre Dyb (1970) 0,6

Juvre Dyb (2001) 0,5

Grådyb (1967) 0,8

Grådyb (2002) 0,8

Amelander Zeegat * 1,2

Eijerlands e Gat * 1,5

Tabel 5.1 Relation mellem vanddybden i dyb og prieler og arealet af det vanddæk-

kede areal * efter (Wang & Weck, 2002).

Resultaterne stemmer med analysen af dybene hvor der i Juvre Dybs 

tidevandsområde sker en naturlig uddybning. Sedimentbudgettet viser 

derimod at der sker en netto import af sediment. Beregningen er dog 

usikker da nettoimporten kun er på 6 mio. m3 i forhold til en stan-

dardafvigelse på 20 mio. m3. 

Resultaterne fra en undersøgelse af om marsken følger med havspejls-

stigningen viser at afl ejringsraten ligger mellem 0,2 cm/år og 1,2 

cm/år (Ribe Amt og Sønderjyllands Amt, 2005). Ifølge (Bartholdy, et 

al. 2004) vil marsken (Skallingen) følge med en havspejlsstigning 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 havspejlsstigningen 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. Denne model er sandsyn-

ligvis for høj da tidevandsamplituden og bølgehøjderne er for høje i 

forhold til den reelle tidevandsamplitude og DMI’s vurderinger. 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et præcist bud på 

om og i givet fald hvornår Juvre Dybs 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 nuvæ-

rende 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 Juvre Dybs tide-
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vandsområde ikke drukne. Det bør dog bemærkes at disse scenarier 

for havspejlsstigningen ikke er ene bestemmende for Juvre Dybs tide-

vandsområdets morfologiske udvikling. Ud over havspejlsstigningen er 

bl.a. sedimentmængden, middelvinden og stormfrekvensen ligeledes 

betydende for den morfologiske udvikling.

5.2   Konsekvenser af ændringer i tidevands- 
prismet

Tidevandsprismet er en af de bestemmende parametre i den morfolo-

giske udvikling af et tidevandsområde. I det følgende er en række em-

piristiske sammenhænge analyseret for at se, om der sker morfologi-

ske ændringer i Juvre Dybs tidevandsområde, der skiller sig ud fra ud-

viklingen i det øvrige Vadehav. Formlerne er baseret på arbejde udført 

af (Louters and Gerritsen, 1994), (Duijts, 2002), (Wang & Weck, 2002) 

og (Bijsterbosch, 2003). De benyttede parametre er vist i bilag 1.

Sammenhæng mellem tidevandsprismet og tværsnitsarealet 
på det smalleste sted i gabet

Et tidevandsområde er i morfologisk ligevægt, når der er en sammen-

hæng mellem tværsnittet i gabet og tidevandsprismet (Bijsterbosch, 

2003). I følge (Duijts, 2002) kan er opstillet følgende sammenhæng 

mellem tværsnitsarealet i gabet og tidevandsprismet:

AMSL = αA * P [formel 5.2]

Hvor AMSL er tværsnitsarealet, P er tidevandsprismet og αA er hæld-

ningskoeffi cienten på kurven. I det Europæiske Vadehav er den sat 

til 70*10-6 [m-1] (Duijts, 2002). Resultatet af beregningerne kan ses i 

tabel 5.2. 

Sted/År Tidevandsprisme Tværsnits areal AMSL Forskel

P [mio. m³] Målt [m²] Beregnet [m²] Målt - Beregnet [m²]

Juvre Dyb: 1970 142 12.635   9.913 2.722

Juvre Dyb: 2001 147 11.070 10.258    812

Amelander Zeegat * 470 - 32.900

Eijerlands e Gat * 203 - 14.140

Tabel 5.2   Tidevandsprisme og tværsnitsareal for Juvre Dyb og to andre tidevandsområder i det Nederlandske 

del af Vadehavet.  * (Duijts, 2002).

Ovenstående formel 5.2, er benyttet til at beregne tværsnitsarealerne 

for henholdsvis 1970 og 2001. Ved at betragte resultaterne i tabel 

5.2. ses, at det målte tværsnitsareal er blevet mindre, mens det bereg-

nede tværsnitsareal er blevet større. Ifølge formel 5.2 bliver tværsnits-

arealet større, når tidevandsprismet øges. Dette stemmer ikke overens 

med de målte værdier i Juvre Dyb. Det er især det store tværsnitsareal 

i 1970, der afviger fra teorien. Ifølge ovenstående passer tværsnits-

arealet i Juvre Dyb bedre til tidevandsprismet i 2001. Der er ikke fun-

det en forklaring på den 20 % større tværsnits areal i 1970. Perioden 

er domineret af høj vindenergi og dette kan muligvis medføre af der 

transporteres mere vand ind og ud af tidevandsperioden med erosion 
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af tværsnitsarealet til følge. Ses på vindenergien i perioden omkring 

2001 er den på niveau med midt 1990’erne men grundet skift i 

vindmåler kan vindenergifl uxen i 1970 og 2001 ikke sammenlignes 

direkte. Ses på forskellen mellem den målte og beregnede tværsnit er 

det målte tværsnit i 1970 for stort. Strømhastigheden vil derfor aftage 

og der kan afl ejres sediment i dybet. 

Ovenstående formel er ikke den eneste sammenhæng mellem tvær-

snitsarealet af gabet og tidevandsprismet. På fi gur 5.1 vises en lidt 

anden lineær sammenhæng baseret på 12 Nederlandske tidevands-

områder  (Louters and Gerritsen, 1994). Som det fremgår af fi gur 5.1, 

passer Juvre Dyb i 1970 i denne sammenhæng mens Juvre Dyb i 2001 

passer mindre godt. 

Sammenlignes med resultaterne i tabel 5.2 ses at det her er 2001 der 

passer bedst ind i sammenhængen mellem tværsnitsarealet og tide-

vandsprismet. 

I forhold til resultatet for Grådybs tidevandsområde ligger værdierne 

fra Juvre Dybs tidevandsområde tættere på gennemsnittet. Der er 

altså en større overensstemmelse mellem tidevandsprisme og tvær-

snitsareal for Juvre Dyb end for Grådyb. Værdien for Lister Dyb følger 

gennemsnittet ret godt.
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Figur 5.1   Sammenhæng mellem »indløbets« smalleste tværsnit og tidevandsprisme. 

Efter (Kystdirektoratet, 1999a).

Det kan konkluderes at der stadig er stor usikkerhed omkring sam-

menhængen mellem tidevandsprismet og tværsnitsarealet af gabet, 

jo fl ere data der samles jo mere sikker kan hældningskoeffi cienten, 

A bestemmes. Det bør dog bemærkes at afvigelser i forhold til gen-

nemsnittet kan have mange årsager. De enkelte tidevandsområder har 

meget forskellige i form, nogle er ebbedomineret andre fl oddomine-

ret, hertil kommer at tidevandsamplituden endvidere vokser mod syd. 

Ud fra ovenstående resultater kan det ikke konkluderes at Juvre Dybs 

tidevandsområde er ude af morfologisk ligevægt. 
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Sammenhæng mellem tidevandsprismet og sandvoluminet af 
ebbedeltaet

Ebbedeltaet er opmålt i 1970. I 2001 er der ikke foretaget en komplet 

opmåling af det ydre delta. Som erstatning er vestkystlinier fra 2003 

benyttet til at dække området. Volumenet af ebbedeltaet er defi neret, 

som det volumen der ligger over det kystprofi l der vil være på lokalite-

ten hvis der ikke var et gab. Pejlingen omkring ebbedeltaet er derfor 

erstattet af dette kystprofi let, hvorefter volumen er beregnet, se afsnit 

4.2.
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Figur 5.2   Sammenhæng mellem volumen af ebbedelta og tidevandsprismet. Efter 

(Kystdirektoratet, 1999a).

Tidevandsprismet er det samme som i foregående afsnit. Voluminet af 

deltaet er 172 mio. m3 sand i 1970, og i 2001 er deltavoluminet for-

mindsket til 126 mio. m3 sand.

Usikkerheden på volumenberegningerne er stor, da selv små modifi ka-

tioner i udgangsbathymetrien skaber store ændringer i ebbevoluminet. 

Den fundne sammenhæng mellem sandvoluminet af ebbedeltaet 

(ydre delta) og tidevandsprismet er vist på fi gur 5.2. Regressionen 

medfører, at sandvoluminerne for henholdsvis 1970 og 2001 er for 

store i forhold til tidevandsprismet i fi gur 5.2. Den store usikkerhed i 

beregningen kan medfører at voluminet bliver for stort. Endvidere er 

det ikke sikkert at det Danske Vadehav følger trenden i andre dele af 

verden. Den langsgående sedimenttransport vil have stor betydning 

for hvor stor ebbedeltaet bliver. Omkring Lister Dyb sker der en stor 

afl ejring af sediment på Rømø’s vestkyst, dette kan være medvirkende 

til at vi får et større volumen af deltaet end forventet. Værdierne føl-

ger gennemsnittet bedre i 2001 end i 1970, så systemet har ifølge 

teorien bevæget sig hen imod ligevægt. 

Sammenhæng mellem volumen af tidevandsbassinet under 
middelvandstanden og tidevandsprismet

I takt med at middelvandstanden stiger vil volumen under middel-

vandstanden og tidevandsprismet øges. Det afgørende er hvor hurtig 
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vandstanden stiger. Stiger den langsomt vil tidevandsområdet have tid 

til at tilpasse sig sker det for hurtig vil tidevandsområdet drukne.

Vløb = 16*10-6 [m-1,55] * P1,55 [Formel 5.3]

Hvor Vløb er vandvolumen under MVS [m3] (Duijts, 2002).
 

Lokalitet /År Tidevandsprisme Vandvolumen under

hhv. 0 DVR90 og NAP MVS MVS Forskel MVS

P [mio. m³] Målt [mio. m³] Målt [mio. m³] Beregnet  [mio. m³] Målt - Beregnet [mio. m³]

Juvre Dyb: 1970 142 137 79 69 10 (13 %)

Juvre Dyb: 2001 147 139 83 73 10 (12 %)

Amelander Zeegat * 470 442 490 442 48 (10 %)

Eijerlands e Gat  * 203 120 200 120 80 (40 %)

Tabel 5.3    Sammenhæng mellem tidevandsprismet og volumen af tidevandsbassinet under henholdsvis 0 DVR90 og NAP 

eller middelvandstanden (MVS) for Juvre Dybs tidevandsområder og to andre tidevandsområder i den Nederland-

ske del af Vadehavet. * (Duijts, 2002).

Formel 5.3 viser at der er en vis sammenhæng mellem vandvolume-

net under middelvandstanden og tidevandsprismet. Sammenhængen 

mellem løbets vandvolumen og tidevandsprismet passer ikke for Juvre 

Dybs tidevandsområde, se tabel 5.3 og fi gur 5.3. Amelander Zeegat er 

den eneste der holder sig under 10 % der er angivet som grænsen for 

ligevægt (Duijts, 2002). Eijerlands e Gat afviger 40 % og Juvre Dybs ti-

devandsområde omkring 12 til 13 %.  Vandvoluminet er i alle tilfælde 

for stort i forhold til tidevandsprismet. 

Vandvoluminet under 0 DVR90 ses illustreret på fi gur 5.3. Det fremgår 

af fi guren at vandvoluminet i Juvre Dybs tidevandsområde er større 

under henholdsvis 0 DVR90 og MVS, hvilket passer med, at dybene er 

for dybe i forhold til tidevandsprismet. Den samme tendens er obser-

veret for Grådybs tidevandsområde. 
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Figur 5.3   Sammenhæng mellem volumenet af tidevandsbassinet under 0 og tide-

vandsprismet. Efter (Kystdirektoratet , 1999a).

Ud fra ovenstående må det konkluderes at Juvre Dybs tidevandsområ-

de ikke har ovenstående sammenhæng mellem vandvoluminet under 

middelvandstanden og tidevandsprismet. Juvre Dybs tidevandsområde 



77

kan derfor være ude af morfologisk ligevægt, hvis ovenstående sam-

menhæng passer på Det danske Vadehav.

Sammenhæng mellem tidevandsprismet og forholdet mellem 
vadernes areal og arealet af det totale tidevandsbassin

Forholdet mellem vadens areal og det totale areal afhænger af størrel-

sen af det totale areal. Lidt mindre betydende er tidevandsstørrelsen. 

Sammenlignes forholdet mellem vadens areal og det totale areal med 

tidevandsprismet vil store tidevandsbassiner ofte have relativ fl ere løb 

end mindre bassiner da de større bassiner kræver større dræningssy-

stem (Louters and Gerritsen, 1994).  

P = Abassin * H – αfe * {Afl at/Abassin} * Abassin*H [Formel 5.4]

hvor P er tidevandsprismet, H er tidevandsstørrelsen, og fe er en 

empirisk koeffi cient for den gennemsnitlige højde af vaden (Duijts, 

2002). Se bilag 1 for de enkelte parametre.

I (Duijts, 2002) er αfe defi neret som:

αfe = 0,41(-) – 0,24*10-9 [m-2] * Abassin

Lokalitet / år Tidevandsprisme (målt) 

[mio. m³]

Tidevandsprisme (beregnet)

[mio. m³]

Forskel

Målt - beregnet

Juvre Dyb: 1970 142 151 -9 (6 %)

Juvre Dyb: 2001 147 160 -13 (9%)

Tabel 5.3 Sammenhæng mellem målt og beregnet tidevandsprisme.

Resultatet af denne udregning er, at Juvre Dybs tidevandsområde er 

for stort i forhold til den målte værdi, se tabel 5.3. Juvre Dyb har altså 

for lidt vade i forhold til tidevandsprismet. 

På fi gur 5.4 er forholdet mellem arealet af vaderne og det samlede 

bassin sammenholdt med tidevandsprismet vist. Juvre Dyb og Lister 

Dyb placerer sig under de andre tidevandsområder i det Europæiske 

Vadehav, se fi gur 5.4 men især Grådyb skiller sig ud. Det fremgår af 

(Duijts, 2002), at fl ere andre tidevandsområder viser samme tendens.

Figur 5.4   Sammenhæng mellem vadernes areal i forhold til tidevandsbassinets to-

tale areal og tidevandsprismet. Efter (Kystdirektoratet, 1999a).
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Sammenlignes 1970 og 2001 ses det, at systemet bevæger sig hen 

imod en ligevægt. Vadernes areal i forhold til tidevandsbassinets to-

tale areal er blevet større fra 1970 til 2001. Arealet er øget fra 85 mio. 

m2 til 91 mio. m2, hvilket må skyldes at der afl ejres sediment i områ-

det. Resultatet stemmer overens med afsnit 4.2 og bilag 1 hvor det 

konkluderes at vaderne vokser. Juvre Dyb er muligvis ude af ligevægt 

men der sker en opfyldning af bassinet inderste dele, samtidig er va-

dernes højde øget med 9 cm i perioden mellem 1970 til 2001 hvilket 

er 3 cm mere end middelvandstanden. Det bør bemærkes, at disse tal 

dog ligger betydeligt under standardafvigelsen hvorfor konklusionen 

ikke er entydig. 

Sammenhæng mellem tidevandsprismet og den maksimale 
dybde i indløbet i meter 

Som det fremgår af fi gur 5.5 ligger forholdt mellem maksimaldybden 

og tidevandsprismet for Juvre Dyb tæt på gennemsnittet. Det samme 

er tilfældet for Lister Dyb og Grådyb. Dybden i Juvre Dyb er øget i 

perioden, hvilket betyder, at Juvre Dyb har fl yttet sig lidt væk fra gen-

nemsnittet. Dette kan hænge sammen med at tidevandsprismet er 

øget i perioden, således at mere vand skal passere frem og tilbage i 

dybet. Ud fra ovenstående resultater kan det ikke konkluderes at Juvre 

Dybs tidevandsområde er ude af morfologisk ligevægt.

 

Figur 5.5   Maksimumdybde i indløbet i meter i forhold til tidevandsprismet. 

                 Efter (Kystdirektoratet, 1999a).

Sammenfatning

De ovenstående sammenhænge er udviklet af hollænderne og gæl-

der primært for det Europæiske Vadehav. Det bør bemærkes at tide-

vands- og bassinstørrelsen samt bassin formen ikke er ens i hele det 

Europæiske Vadehav. Selv om tidevandsprismet medregner en del af 

disse faktorer kan der være regionale forskelle der medfører at tide-

vandsområder i en del af det Europæiske Vadehav opføre sig anderle-

des end i andre dele. F.eks. passer forholdet mellem vadernes areal og 
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hele bassinets areal ikke for det danske vadehav. Især skiller Grådyb 

tidevandsområde ud. 

Ebbedeltaet og de inderste del af tidevandsområdet samt vaderne be-

væger sig hen mod de øvrige tidevandsområder. For tværsnits arealet 

og dybden af gabet gælder at det ud fra ovenstående resultater ikke 

kan konkluderes at Juvre Dybs tidevandsområde er ude af morfologisk 

ligevægt.

Det har i denne rapport ikke været muligt at foretage en vurdering af 

om der gælder særlige forhold i Det danske Vadehav, da Knude Dyb 

endnu ikke er analyseret.

Endvidere er det spørgsmålet, om disse sammenhænge siger noget 

om, hvad der sker under en havspejlsstigning.

Med den nuværende havspejlsstigningen er det ikke muligt at påvise 

om de enkelte tidevandsbassiner er eller ikke er i ligevægt. De oven-

stående sammenhænge viser muligvis blot, om de enkelte tidevands-

områder i Vadehavet udvikler sig på samme måde.

5.3   Beskrivelse af den fremtidige digesikkerhed 
i Juvre Dybs tidevandsområde

Der er i disse år stor fokus på drivhuseffekten og dermed havspejls-

stiningen. Dette medføre at der også vil være fokus op digebeskyt-

telsen i fremtiden. Er den fremtidssikret eller skal der gøres noget 

for at forstærke digerne. Ny viden medfører endvidere at digesikker-

hedsberegningerne bliver bedre og bedre. Der er i denne rapport ikke 

foretaget en genberegning af digesikkerheden da dette ligger udover 

hovedformålet med rapporten.

Udfordringer og nye trends med hensyn til digebeskyttelse 

I disse år udvikles der, på international niveau, nye beregningsmetoder 

og –modeller for diger og andet kystbeskyttelse. Modellerne der er 

under udvikling tager højde for alle mulige tænkelige måder hvorpå 

et dige kan blive beskadiget under storm og som kan medføre brud 

på diget. Beregningsmetoderne bliver opstillet så de kan tage højde 

for usikkerhederne omkring hvert enkelt fejlmekanisme, som indgår i 

modellen.

For at få indblik i disse nye tiltag indenfor sikkerhedsvurderinger for 

diger deltog Kystdirektoratet i perioden 2002 – 2005 i et europæisk 

forskningsprojekt med navn COMRISK. Projektet blev delfi nansieret af 

den Europæiske Union under INTERREG IIIB programmet. COMRISK 

var opdelt som et paraplyprojekt med i alt 9 delprojekter. Kystdirek-

toratets delprojekt gik ud på at gennemføre en risikoanalyse for Ribe 

Kog, som bl.a. oplyser om Ribe Digets brudsandsynlighed. For at 

komme frem til brudsandsynligheden for Ribe Dige var det nødvendig 

at betragte alle tænkelige måder (fejlmekanismer) hvorpå et dige kan 

blive beskadiget under en storm, f.eks. at græsset eroderes på bag-

skråningen på grund af overløbende vand, eller at bølgerne slår hul 

på forskråningen. 
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Igennem et fl erårigt projekt har Leichtweiss Instituttet ved Universite-

tet i Braunschweig, Tyskland, undersøgt alle tænkelige fejlmekanismer 

som kan opstå under en storm og medføre brud på diget. Ved nær-

mere betragtning af disse i alt 25 fejlmekanismer viste undersøgel-

serne, at der med hensyn til deres dannelse kan der opstå en logisk 

sammenhæng imellem nogle af fejlmekanismerne. 

Alle 25 fejlmekanismer og deres logiske sammenhænge er bygget 

ind i et computerprogram med navnet ProDeich. Dette program blev 

i COMRISK-projektet anvendt til at beregne Ribe Digets styrke ved at 

tage højde for de forskellige fejlmekanismer og deres samspil, men 

også usikkerhederne omkring hver enkelt parameter som indgik i 

fejlmekanismerne. For yderligere information henvises til (Kystdirekto-

ratet, 2004b).

Påvirket af diskussionerne omkring havspejlsstigning og klimaændrin-

gerne er der nytænkning i gang. Spørgsmål, som f.eks.

- Kan og skal vi trække diger tilbage og hvad får vi ud af det?

- Hvordan forstærker vi bagskråningen, så den kan tåle et større bøl-

geoverløb?

- Kan baglandet tilpasses for at kunne klare et større overløb?

diskuteres momentan mange steder, bl.a. i et aktuelt EU-projekt med 

navn ComCoast. ComCoast består af seks delprojekter, der hænger 

nøje sammen: 

1. Områdernes potentiale: Hvad kan et område bag digerne der ud-

sættes for oversvømmelse benyttes til? Hvad sker der, når vi helt 

opgiver land? 

2. Hvordan værdisættes den natur eller det landskab der fremkommer 

ved at tillade overskyl, tidevandets indfl ydelse og/eller højvandssi-

tuationer?

3. Tekniske løsninger: Hvordan konstrueres et evt. tilbagetrukket dige, 

så det virker efter hensigten? Hvordan bygges diger der kan holde 

til et større overskyl under stormfl od.

4. Hvordan involverer man lodsejerne på den bedste måde.

5. Afprøvning af input fra de foregående fi re underprojekter på områ-

der i marken.

Kystdirektoratet er med i det underprojekt der handler om værdisæt-

ning af natur. Baggrunden er at Kystdirektoratet i stigende grad skal 

foretage ”cost-benefi t” analyser i vurderingen af hvilke omkostninger 

og fordele der er ved et givet projekt. I "cost-benefi t" analyser er det 

vigtigt at overveje alle forhold og her vil værdien af naturen være et af 

paramenterne. ComCoast forventes afsluttet i efteråret 2007.

Vurdering af sikkerhedsniveauet i Juvre Dybs tidevandsområde

Afsnit 4.5 indeholdte en beskrivelse af den eksisterende digebeskyttel-

se i Juvre tidevandsområde. Ud fra tabellen 4.8, bilag 2 og kort 8 kan 

der ses at digebeskyttelsen omfatter Mandø Diget (Bydige og Havdi-

ge), Ribe Dige, Rejsby Dige, Ballum Dige og Juvre Dige. Beskrivelsen af 
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hvert enkelt dige viste, at digernes nuværende sikkerhedsniveau er ret 

forskelligt pga. digernes geometri og strukturel opbygning (klæglag, 

sandkerne etc.).  

I dette afsnit foretages en vurdering af sikkerhedsniveauet under hen-

syntagen af de to scenarier A2 og B2 for havspejlsstigning, beskrevet 

i afsnit 1.3. Vurderingen vil kun være en kort kvalitativ beskrivelse af 

konsekvenserne af havspejlsstigning for digerne, idet Kystdirektoratet 

har til hensigt at gennemføre nye sikkerhedsvurderinger af alle Vade-

havsdiger indenfor de næste år. Sikkerhedsvurdering vil tage højde for 

de nye trends indenfor beregningsmetoderne for diger, som blev kort 

beskrevet i afsnit 4.5. 

Grundlaget for sikkerhedsvurderingen af digerne tager udgangspunkt 

i scenarier A2 og B2. I afsnit 1.3 er den fremtidige havspejlsstigning 

for scenariet A2 angivet til +35 cm og for scenariet B2 til +29 cm i år 

2100 i forhold til vandstanden i 1995. Antages der en linear stigning 

fra i dag til år 2100 indebærer dette en havspejlsstigning pr. år på 

henholdsvis 0,37 cm/år og 0,31 cm/år. For at tage hensyn til havspejls-

stigningen skal de overstående middeltidshændelser i forbindelse med 

digesikkerhedsberegninger tillægges havspejlsstigningsbidrag (se også 

afsnit 4.5). Vælges scenario B2 skal middeltidsvandstanden tillægges 

henholdsvis 6 cm, 15 cm eller 31 cm for 20, 50 og 100 år. Vælges 

scenariet A2 skal middeltidsvandstanden øges med 7 cm, 18 cm eller 

37 cm for 20, 50, 100 år.

Havspejlsstigningen medfører en forøgelse af middelvandstanden. 

Endvidere forudsiges en øgning i stormstyrke og varighed (DMI, 

2005). Under en stormsituation vil konsekvensen være at det hydro-

statiske tryk på diget vil være større under en højvandssituation. Sam-

tidige vil en forøget højvandstand (i middel) bevirke at højere bølger 

vil kunne nå frem til digefoden uden at bryde. Dette medfører at den 

energi bølgerne transporter ind mod diget vil vokse.

Den forøgede bølgeenergi ved digefoden transformeres derefter en-

ten til et højere bølgeopløb på digets forskåning eller, i det tilfælde at 

bølgerne bryderes ved foden, i et forøgede bølgeslag på forskånin-

gen. Hvis diget ikke er tilstrækkelig højt kan det forøgede bølgeopløb 

medfør overløb, hvormed vand løber over digekronen. Overskrider det 

overløbende vandvolumen den kritiske grænse kan overløbet medføre 

erosion af græs- og klæglaget. Hvis stormfl odens varighed er længere 

end den tid det tager at erodere græs- og klæglaget kan overløbet 

medføre mere alvorlige og større skader, som til sidst kan medføre 

digebrud.

Havspejlsstigningen er et vigtigt aspekt af den fremtidige sikkerheds-

vurdering af digerne. Ved digerne i Juvre Dybs tidevandsområde har 

en betragtning af digerne vist, at en del diger har en tilstrækkelig 

styrke også med hensyntagen til scenarierne A2 og B2. Digernes 

højde er tilstrækkelig for at undgå større bølgeoverløb i tilfældet af 

en stormfl od. Hældningen på forskåningen på disse diger medfører at 

op- og nedløbshastigheden vil ligge under den kritiske tærskelværdi. 

Der må derfor konstateres, at sikkerhedsniveauet af disse diger er ret 

højt også ved hensyntagen til fremtidige havspejlsstigning. Digerne, 
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som tilhører denne gruppe, er bydige delen af Mandø Dige, Ribe 

Dige, Rejsby Dige og Ballum Dige – nord.

Ved Juvre Dige og Mandø Digets havdige del er sikkerhedsniveauet 

ikke så højt som ved de andre diger, idet begge diger har en delvis 

ret stejl forskåningen, som vil medføre en del bølgeoverløb under en 

storm i f.eks. 50 år og en havspejlsstigning på 15 cm. Hældningen vil 

også påvirke op- og nedløbshastigeheden på forskåningen ved bøl-

geopløb, som vil bevirke erosionsskader i græs- og klæglaget. Større 

skader under en storm ved hensyntagen af havspejlsstigning kan der 

derfor ikke udelukkes.
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Bilag 1

Karakteristiske data Juvre Dyb 1970 2001

MVS m DVR90 Middelvandstand 0,04 0,11

MHV m DVR90 Middelhøjvande 0,76 0,85

MLV m DVR90 Middellavvande -0,85 -0,86

MLVS m DVR90 Middelspringtidslavvande -0,92 -0,96

Tidevandsstørrelsen m MHV - MLVS 1,69 1,81

Tidevandsstørrelsen m MHV - MLV 1,61 1,71

Vbassin m3 Bassinvolumen under MHV 220.692.109 229.484.911

Vbassin m3 Bassinvolumen under DVR90 136.796.071 138.709.486

Vløb m3 Løbsvolumen under MLV 79.082.327 82.943.409

Vløb m3 Løbsvolumen under MLVS 76.035.524 78.933.417

Vfl ade m3 Volumen af vaden over MLV 75.258.130 87.003.349

Vfl ade m3 Volumen af vaden over MLVS 81.463.200 96.208.656

Tidevandsprisme m3 Vbassin - Vløb 141.609.782 146.541.502

Tidevandsprisme m3 Beregnet: Vctv 127.874.040 132.497.024

dfl ade m Gennemsnitshøjden af vaden 0,96 1,05

Wgab m Bredden af gabet ved 0 m DVR90 2.035 1.515

Deltavolumen m3 Volumen af deltaet 172.544.625 126.602.867

Lløb km Længden af hovedløbet 11,80 12,02

Abassin m2 Arealet af bassin ved MHV 126.189.820 128.651.655

Totale bassin m2 Arealet af bassin ved MHV + marsk 133.937.626 136.399.461

Aløb m2 Arealet af løbet ved MLVS 41.410.231 37.274.947

Afl ade m2 Arealet af vaden 84.779.589 91.376.708

H m Middeldybde 2,80 3,19

HHV m Vanddybde i løb under højvande 1,75 1,78

HLV m Vanddybde i løb under lavvande 1,84 2,12

HHV/HLV
Forholdet mellem vanddybde i løb under 
henholdsvis højvande og lavvande

0,95 0,84

SHV/SLV

Forholdet mellem horisontalt vådt areal 
af bassinet under henholdsvis højvande 
og lavvande

3,05 3,45

α Morfologisk ligevægt 0,55 0,45

Tabel 8.1 Karakteristiske data for Juvre Dybs tidevandsområde i 1970 og 2001.

 Defi nitioner og formler for disse data kan fi ndes i kapitel 4 og afsnit 5.1 og 5.2.
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Bilag 2

Mandø (bydige)
Anlægsår: 1887
Længde: 3,5 km 
  (hav- + indre section) 
Kronkote: 6,58 / 5,28 m DVR90
Forskråningen: 1:10 / 1:2 - 1:5
  100 cm klæg / N.N.
Bagskråningen: 1:3 / 1:2
  50 cm / N.N.
Digekerne: Blanding klæg/sand

Mandø (havdige)
Anlægsår: 1935-1937
Længde: 6,3 km
Kronkote: 5,38 - 6,88 m DVR90
Forskråningen: 1:3 - 1:8
  50 cm klæg
Bagskråningen: 1:2
  Ingen klæg
Digekerne: Blanding klæg/sand

Ribe Dige
Anlægsår: 1911-1914
Længde:  18,5 km
Kronkote: 6,88 m DVR90
Forskråningen: 1:10
  100 cm klæg
Bagskråningen: 1:3
  50 cm klæg
Digekerne: oprindlge dige, sand

Rejsby dige
Anlægsår: 1923-1925
Længde: 13,4 km
Kronkote: 6,98 m DVR90
Forskråningen: 1:5
  75 cm klæg
Bagskråningen: 1:3
  50 cm klæg
Digekerne: Oprindlge dige, sand

Ballum dige - nord
Anlægsår: 1914 - 1919
Længde: 9,9 km
Kronkote: 6,98 m DVR90
Forskråningen: 1:5
  50 cm klæg
Bagskråningen: 1:2
  40 cm klæg
Digekerne: Oprindlge dige, sand

Juvre dige
Anlægsår: 1926 - 1928
Længde: 10,87 km
Kronkote: 4,88 - 6,63 m DVR90
Forskråningen: 1:2 til 1:5
  50 cm klæg (21 %)
Bagskråningen: 1:2
  Ingen klæg
Digekerne: Blanding klæg/sand

Typetværsnit: Mandø Havdige 

Typetværsnit: Mandø bydige 

Typetværsnit: Juvre dige 

Typetværsnit: Ribe Dige 

Typetværsnit: Ballum dige - nord 

Typetværsnit: Rejsby dige 

m DVR90 

m DVR90 

m DVR90 

m DVR90 

m DVR90 

m DVR90 

0,5 m klæg 
2,38

2,88

Opbygget forland: a = 50 
til skæring med terræn 

a = 5,0 

Muld
Klæg

2,0

5,38

a = 3,0 

0,5 m klæg 
4,88

Bærmevej

2,48

a = 2,0 

Bærmevej 2,48 

a = 2,0 

1,5 

5,08 

0,5 m a = 3,0 0,1 m muld 
0,5 m klæg 

Ca. 1,28 

Opbygget forland: a = 50 
til skæring med terræn 

2,28 

1,0 m klæg 
a = 10 

6,58 

2,5 

a = 3,0 

0,5 m klæg 

Bærmevej 

ca. 2,38 

Bærmevej 

0,06-0,08 m muld 
0,075 m klæg 1:2 

1,0 7,10 

Bærmevej 

0,06-0,08 m muld 
0,075 m klæg 

1:3 

1,0 

1:5 

7,10 

Bærmevej 

0,5 m klæg 6,88 

2,5 

1,0 m klæg 

a = 10 2,28 

Opbygget forland: 100 m bredt 
og afsluttet i kote +1,38 m DVR90 

2,38 

2,38 




