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Forord
Rapporten er udarbejdet i henhold til formål defineret i vadehavsgruppen, som består af repræsentanter fra Sønderjyllands Amt, Ribe Amt og Kystinspektoratet. Rapporten er derudover et led i
Kystinspektoratets program for ”Undersøgelser og Udvikling 1998-2001”.
For digerne i vadehavsområdet er der under vadehavsgruppen udarbejdet tre rapporter nemlig
”Digeoversigt Syd- og Sønderjylland”, ”Undersøgelse af sætningsforhold” og ”Digernes
sikkerhedsniveau”.
Som en del af dette projekt er der gennemført en opmåling af Vadehavsfronten dvs. vest for
barriereøerne.
Rapporten er opdelt i:
1. en gennemgang af den morfologiske udvikling i Lister Dybs tidevandsområde
2. en kort gennemgang af den morfologiske udvikling på Vadehavsfronten.
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1.

Indledning

1.1

Formål med projektet
Formålet med projektet er at beskrive den morfologiske udvikling i Vadehavet. Beskrivelsen sker
ud fra pejleplaner og differensplaner. Det er således ønsket at få bestemt, om der sker en
opgrunding eller en erosion i området, hvordan prieler og dyb bevæger sig, og hvilken betydning
det kan have for digesikkerhed i området. Specielt beskrives udviklingen af forlandet.
Det er endvidere formålet at vurdere effekten af de i området herskende kræfter. Med et øget
kendskab til dynamikken i området, vil der være mulighed for at vurdere den fremtidige morfologiske udvikling samt ændringer i vandspejl og evt. bølgeklima.
Som en del af Vadehavsprojektet skal der gennemføres en opmåling af vadehavsfronten dvs. den
vestlige side af barriereøerne Skallingen, Fanø og Rømø samt deltaerne imellem disse.
Baggrunden for projektet har været, at der i Esbjerg foreligger vandstandsmålinger for en mere end
100 års periode. Disse viser, at der sker en stadig vandspejlsstigning i området på ca. 1 mm pr. år. Et
formål med projektet er, om det kan måles, at Vadehavsbunden stiger i samme takt, eller om der
foregår en anden udvikling.
På figur 1 er vist en oversigt over Vadehavet samt det område, projektet omfatter.

Figur 1: Oversigt over den danske del af Vadehavet med markering af det område projektet omfatter.

1.2

Beskrivelse af Vadehavet
Vadehavet består af forskellige landskabstyper: forland, vader, tidevandsrender, barriereøer og det
ydre delta.
-

Forlandet er kendetegnet ved at være bevokset og have et niveau, der ligger over det daglige
højvande, idet bevoksning først kan få fodfæste, når overskyldning sker tilstrækkelig sjældent
eller tilstrækkelig kortvarigt. Forland dannes i områder, der er hydrodynamisk rolige og
beskyttede, samtidig med at der tilføres tilstrækkelige mængder sediment. Når den første
plantevækst har fået fodfæste mindskes vandets strømhastighed yderligere og giver dermed
endnu bedre vilkår for aflejring.
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-

Vader er kendetegnet ved at være skiftevis over og under vand. Normalt defineres vaderne som
de arealer, der ligger i koteintervallet mellem middelspringtidslavvande og middelhøjvande.

-

Tidevandsrenderne er kendetegnet ved at være de kanaler, der fører tidevandet hhv. ind og ud af
tidevandsbassinet. Tidevandsrenderne er således i et niveau, der ligger under
middelspringtidslavvande, og er således altid dækket af vand. Tidevandsrenderne opdeles
normalt i tre hovedtyper, dyb, prieler og loer jf. ref. 10. Dybene er de store sejlbare render, der
tydeligt fremtræder på søkortet. Prieler er betegnelsen for strømrender i vaden. Loer er
tidevandsrenderne i forlandet. De dyb, der forbinder Vadehavet med Nordsøen, kaldes indløb.

-

Barriereøerne er de øer, der afgrænser Vadehavet fra Nordsøen.

-

Det ydre delta er det område, hvor ebbestrømmen breder sig ud over et større område vest for
barriereøerne. Området består både af render og sandbanker, og hele deltaet indeholder et stort
sandvolumen. Det ydre deltas sandvolumen er defineret som det volumen der ligger over
kystliniens profil.

-

Et tidevandsbassin er den del af et tidevandsområde, som bliver drænet af et sammenhængende
system af tidevandsrender. Et tidevandsbassins rand består af vandskel, land og/eller
konstruktioner som f.eks. diger/dæmninger.

Et tidevandsbassin betragtes som et lukket system jf. ref. 5 og 1 med et lukket sedimentbudget,
hvor der sker en stor udveksling af sediment mellem de enkelte landskabstyper. Der sker dog også
en udveksling af sand med den dybere del af Nordsøen >20 m og imellem de enkelte tidevandsbassiner, men det er af en størrelsesorden som er negligibel i forhold til den interne udveksling af
sand, der foregår i et tidevandsbassin i Vadehavet jf. ref. 1. Området er således meget dynamisk
især i og omkring indløbet.
For den danske del af Vadehavet sker der dog også en tilførsel af sediment fra Vestkysten forbi
Blåvands Huk og i mindre grad fra Sylt. Hvor stor denne mængde er kan først blive kortlagt, når
der foreligger et samlet sedimentbudget for Vestkysten.
En yderligere relevante definition er tidevandsprismet, som er det vandvolumen, der transporteres
ind i tidevandsbassinet i perioden fra middellavvande til middelhøjvande.

Teorier omkring Vadehavets udvikling og vandspejlsstigninger
Vadehavet er dannet som en følge af vandspejlsstigninger/-sænkninger. Der findes forskellige
antagelser omkring vandspejlets bevægelser helt tilbage til 9000 år BP (før vores tid), se figur 2 og 3.
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Figur 2 og 3: Vandspejlsstigninger fra ca. 8000 år BP og frem til i dag. Kilde ref. 1 og 2
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Relativ vandspejlsændringer er sammensat af landsænkninger/hævninger, sætninger af aflejret
materiale og eustatiske vandspejlsstigninger (forårsaget af klimaændringer) ref. 8. Det er ikke
muligt noget sted alene at måle de eustatiske vandspejlsstigninger.
På Mörners kurve ses, at vandstanden tidligere omkring 2900 år BP har været på et niveau, der
svarer til eller måske ligger lidt over det nuværende vandspejlsniveau. Det er muligt at de mere
vestligt beliggende barriereøer er dannet under denne periode med et vandspejlsniveau, der svarer
til vores nuværende vandspejlsniveau. Andre teorier siger at barriereøerne er dannet i perioden
4000-3000 år BP pga. en sandophobning i de lave områder udenfor fastlandskysten. Denne ophobning af sand er forårsaget af bølger, og efterfølgende har bølgerne opbygget strandvolde af sand.
Af kurven ses, at vandspejlsstigninger indtil for 2000 år siden har været væsentlig større end i de
sidste 2000 år, hvor vandspejlet er steget med ca. 5 cm pr. 100 år. I det sidste århundrede er dette
dog steget til en størrelsesorden på ca. 20 cm pr 100 år, der som minimum også må forventes de
næste 100 år jf. ref.1. I Danmark er hidtil observeret relative vandspejlsstigninger på 1-1,5 mm/år.
En af teorierne fra ref. 3 er, at øerne Langli, den østlige del af Fanø, Mandø og Jordsand har udgjort
et system af gamle barriere øer. Denne teori bygger på, at der findes havklitter på Langli, at Jordsand (og Langli) er under nedbrydning, og at Koresand vest for Mandø er under opbygning.
Koresands opbygning skyldes udfyldning af hullet i rækken af mere vestlig beliggende barriere øer,
som udgøres af Skallingen, Fanø, (Koresand) og Rømø. Sylt er under nedbrydning fordi den ligger
mere vestligt end de andre barriereøer, men samtidig fastholdes den vestlige position vha. Rotes
Kliff.
Den danske del af Vadehavet ligger i et område, hvor tidevandsamplituden er på 1,5m til 2m. Dette
er en lille tidevandsamplitude i forhold til den tyske del, hvor amplituden kan nå op på 4m. Det er
kendt, at der er en sammenhæng mellem størrelsen af tidevandsamplituden og længden af
barriereøerne. Således findes de længste barriereøer der, hvor de mindste tidevandsamplituder
optræder. Det betyder igen, at barriereøerne ligger tæt hvor tidevandsamplituden er lille, mens
Vadehavet er mere åbent og udsat, hvor tidevandsamplituden er stor. I den danske del ligger
barriereøerne forholdsvis tæt og dække en stor del af vadehavsfronten.

1.4 Beskrivelse af de kræfter der styrer sedimenttransporten
Der er flere teorier om hvilke kræfter, der styrer sedimenttransporten i Vadehavet. De betydende
kræfter er tidevandet, stormvandstande og bølgerne. Det står stadig til diskussion hvilke af kræfterne, der har den største betydning for den morfologiske udvikling i Vadehavet.
Der er kilder ref. 8, der mener, at i områder, hvor tidevandsamplituden er mindre end 2 m, vil
storme og bølgeaktivitet styre den morfologiske udvikling. Andre kilder ref.1 mener, at tidevandet
og dennes strømhastighed styrer den morfologiske udvikling i hele Vadehavet.
Størrelsen af tidevandsamplituden er forskellig, alt efter hvor i Vadehavet man befinder sig. I den
danske del af Vadehavet er tidevandsamplituden mellem 1,5 til 2 m.
Da det er tidevandet og storme, der fører sediment til og fra Vadehavet, har det stor betydning
hvilke strømhastigheder, der forekommer under høj- og lavvande. Typisk er tidevandet asymmetrisk, dvs. at højvandsperioden har kort varighed, stor strømhastighed og dermed høj transportrate
af sand ind i tidevandsbassinet, hvorimod lavvandsperioden har en længere varighed, mindre
strømhastighed og dermed mindre transportrate af sand ud af tidevandsbassinet. Dette giver
således en netto aflejring i tidevandsbassinet.
De bølger, der optræder i Vadehavet, er overvejende vindgenererede bølger dannet i Vadehavet jf.
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ref 11. Bølgerne skaber bevægelser ved havbunden, som kan bringe aflejret sediment i suspension,
men også forhindre indkommet sediment i at aflejres.
Vaderne opbygges derfor overvejende i roligt vejr. Under storm skaber bølgernes bevægelser så
meget turbulens/bevægelser ved bunden, at sandet har svært ved at aflejres.
Undersøgelser af bl.a. de hollandske tidevandsbassiner viser, at vaderne vokser med 2-3mm/år,
ref. 1 og 2. Dette svarer til den naturlige relative vandspejlsstigning. Evnen til at tilbageholde
sandet i Vadehavet stiger altså i takt med, at vandspejlet stiger. Forudsætningen, for at denne
aflejring sker, er dog, at der er nok sediment til rådighed.
Ud fra KI’s egne observationer har det vist sig, at forlandet fortrinsvis opbygges under storm, hvor
vandstanden bliver så høj, at forlandet dækkes af vand.
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2.

Konklusion

2.1

Teorier om Vadehavets dannelse og udvikling
Der er endnu usikkerhed omkring, hvordan Vadehavet er dannet og har udviklet sig gennem tiden.
Der findes følgende fremherskende teorier på området:
Barriereøerne er dannet i perioden 4000-3000 år BP(før nu) pga. en sandophobning i de lave områder udenfor fastlandskysten. Denne ophobning af sand er forårsaget af bølger, og efterfølgende har
bølgerne opbygget strandvolde af sand. Dette er muligvis sket i en periode med et vandspejlsniveau, der svarer til vores nuværende vandspejlsniveau.
Der er teorier om, at øerne Langli, den østlige del af Fanø, Mandø og Jordsand har udgjort et
system af gamle barriere øer i en østligere linie end den nuværende jf. ref. 2.

2.2

Morfologiske ændringer de sidste 25 år
Lister Dyb tidevandsområde er opmålt i 1968 og igen i 1994. Mængdeberegningerne for Lister Dybs
tidevandsområde viser, at der på ca. 25 år er sket en netto erosion på 13 mio m3. Dette giver en
gennemsnitlig erosion på 1 mm/år i hele tidevandsbassinet, se afsnit 4.2.
Den samlede standardafvigelse for mængdeberegningerne er væsentlig større end den beregnede
erosionsmængde, og der kan derfor reelt ikke siges noget sikkert om, i hvilken retning udviklingen
går. De nedenfor beskrevne tendenser er således en beskrivelse af, hvad de foreliggende opmålinger viser. Tendenserne skal tages med forbehold.
Forland, vader og tidevandsrender er karakteriseret med forskellige koteintervaller. Arealer i
tidevandsbassinet, der er over kote +1, er forland. Arealer, der er mellem kote –1 og +1 er vader.
Arealer, der ligger under kote –1 er tidevandsrender
Fordeles erosion og aflejring på de forskellige landskabstyper ses, at der generelt sker aflejring på
forlandet, mens der generelt sker erosion på vader og i tidevandsrenderne se tegning 3 og kapitel 5.
Ved en overordnet betragtning af tegning 3 ses, at den sydvestlige del (svarende til den tyske del)
viser overvejende områder med erosion, mens den nordøstlige del (svarende til den danske del)
viser overvejende områder med aflejring. Grænsen mellem disse to områder ser ud til at være den
dansk-tyske grænse. Da opmålingsarbejdet i 1968 blev delt lige ved grænsen, må det antages, at
forskellen mere skyldes måleunøjagtighed end fysiske forhold.
På vaderne bliver den gennemsnitlige erosion 0,6 mm/år. Der ses en svag tendens til, at vadernes
overfladeareal er blevet mindre fra 1968 til 1994, se kapitel 5.
Erosionen i tidevandsrenderne betyder en beskeden forøgelse af tværsnitsarealet. Den gennemsnitlige erosion fordelt over det fladeareal tidevandsrenderne dækker er 3,3 mm/år se kapitel 5. Udfra
forskellige tværsnit i dybene kan det ses, at dybene mæandrerer dvs. flytter sig i krumningens
retning, jf. afsnit 4.3 og tegning 3. En nærmere beskrivelse af fysikken i disse flytninger findes i ref.
10.
Den gennemsnitlige aflejring på forlandet er på 7 mm/år. På tværsnit 8 på figur 12 ses også en
gennemsnitlige aflejring på 4 mm/år. Det kan altså konkluderes, at forlandet forøges.
Arealer, der ligger over kote +0,8, er vokset med ca. 8 km2 i perioden 1968 til 1994, se kapitel 5.
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Langt størstedelen af aflejringerne er sket sydøst for Rømødæmningen og på den sydvestlige ende
af Rømø. Derudover opbygges forlandet langsomt ved Strukturdirektoratets foranstaltninger.
Digesikkerheden er således ikke truet af en forlandserosion. Derimod reduceres digesikkerheden
pga. vandspejlsstigninger og eventuel øget indtrængen af bølgeenergi i Vadehavet. Det vurderes
dog, at der er rigelig tid til at følge udviklingen og evt. forstærke digerne.
Det er uventet, at der ses en netto erosion i tidevandsbassinet, og specielt at der sker erosion på
vaderne. Dette er modstridende med, hvad hollænderne konkludere for deres tidevandsbassiner jf.
ref. 1. Man skal dog være varsom med denne sammenligning, idet tidevandsamplitude, bølgeklima, sedimentsammensætning mv. er forskellig på de forskellige lokaliteter.
Erosionen kan muligvis forklares med øget indtrængen af stormbølger som konsekvens af større
tværsnitsareal i dybene. Det kan også forklares med asymmetri i tidevandet, hvor lavvandsperioden er tilsvarende eller kortere end højvandsperioden, og der derfor er større strømhastighed
under lavvande, hvilket gør, at det indkomne sediment føres ud igen uden at aflejres. Det har
tidsmæssigt ikke været muligt at undersøge asymmetrien af tidevandet ved Lister Dybs tidevandsbassin.

2.3

Forøgelse af tidevandsprismet
I perioden 1968 til 1994 er tidevandsamplituden ved Havneby forøget med 9 cm, idet middelhøjvande er steget med 10 cm, mens middellavvande kun er steget med 1 cm. Denne stigning i
tidevandsamplituden har betydet, at tidevandsprismet, som er det vandvolumen, der transporteres
ind i tidevandsbassinet i perioden fra middellavvande til middelhøjvande, er forøget med 34 mio
m3, se afsnit 4.4 og 4.5.
Forøgelse af tidevandsprismet får teoretisk store konsekvenser for morfologien i tidevandsbassinet.
Således vil tværsnitsarealet i dybene forøges. Et øget tidevandsprisme vil også forårsage en større
”sand hunger” i tidevandsbassinet. Dette sand vil i første omgang tages fra det ydre delta, men i
sidste ende fra barriereøerne. Muligvis vil vadernes areal i forhold til det totale bassins areal
formindskes jf.ref.1.
Den beskedne forøgelse af tværsnitsareal i dybene kan tilskrives det øgede tidevandsprisme altså
den øgede tidevandsamplitude. Tilsvarende kan tendenserne til arealændringer af vaderne også
tilskrives ændringen i tidevandsprismet.
Der ses ikke udviklingstendenser, der indikerer en øget hastighed af vandspejlsstigningerne.
Vandspejlsstigninger ved Esbjerg er omkring 1 mm/år jf. ref. 9.
Lister Dybs Tidevandsbassin passer godt ind i de sammenhænge, der er vist i afsnit 6.2 på nær
figur 21, som viser forholdet mellem vadernes areal og det totale bassins areal. Årsagen, til at
sammenhængen i figur 21 ikke passer for Lister Dyb, kendes ikke. Det ses dog, at udviklingstendensen er rigtig, idet forholdet er aftagende ved et øget tidevandsprisme.
Da de fleste sammenhænge i afsnit 6.2 passer for Lister Dybs tidevandsbassin, kan det konkluderes, at tidevandsbassinet er i dynamisk ligevægt.
Denne ligevægt vil kunne opretholdes under øget hastighed af vandspejlsstigninger og øget
tidevandsamplitude, hvis tilførslen af sediment til systemet er stor nok.
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3.

Beskrivelse af datagrundlag

3.1

Beskrivelse af pejlinger og nivellementer
Der er gennemført en opmåling af hele Vadehavet og vadehavsfronten vest for barriere øerne i
perioden 1966 til 1970. Da opmålingen strækker sig over en periode på 4 år, er 1968 valgt som det
år, der anvendes i beregningerne. Opmålingen er gennemført med traditionelt nivellement og
pejling med enkeltstrålet ekkolod. Den danske del af Vadehavet er målt af Vandbygningsvæsenet,
mens den tyske del af Lister Dyb tidevandsbassin er målt af ”Amt für Land-und Wasserwirtschaft”
i Husum.
Der er foretaget en opmåling af Lister Dyb tidevandsbassin i 1994. Opmålingsarbejdet blev delt, så
”Amt für Land-und Wasserwirtschaft” i Husum har pejlet hele Lister Dyb med enkeltstrålet ekkolod og målt den tyske del af land og flader med traditionelt nivellement. Opmåling af den danske
del af land og flader er gennemført af Kystinspektoratet med differentiel GPS udstyr på firehjulstrukket motorcykel.
Udgangsniveauet for de to opmålinger i hhv. 1968 og 1994 er det samme, idet der er brugt samme
fixpunktsgrundlag. Det betyder, at de ændringer, der ses mellem de to opmålinger, udelukkende er
forårsaget af erosion eller aflejring. Eventuelle landsænkninger i området kan ikke ses i forskellen
mellem opmålingerne, idet fikspunkterne antages at være fulgt med disse sætninger.
De tyske målinger er blevet korrigeret i forhold til DNN, idet der er en forskel på 14cm mellem
DNN og det tyske NN. Tysk NN ligger 14cm over DNN.
Opmålingen fra 1968 er blevet digitaliseret ud fra pejleplaner i målestok 1:10000. Det har siden vist
sig ved en gennemgang af den tilsvarende digitaliserede vadehavsfront, at der er en del fejl i
digitaliseringen. Det har ikke været muligt at vurdere størrelsen af denne fejl. Endelig har der vist
sig at være enkelte målefejl i pejling og nivellement fra 1994. Disse er muligvis forårsaget af ændringer i antallet af satelitter, som GPS’en har kontakt med under en opmåling.
I tekstbilag 1 er måleusikkerheden på pejling og nivellementer beskrevet. Den samlede standardafvigelse på mængdeberegning for Lister Dybs tidevandsområde vurderes til 20 mio m3.

3.2

Beskrivelse af vandstandsmålinger
I Lister Dybs tidevandsområde er der tre vandstandsmålere: Højer, Ballum og Havneby. Der måles
en vandstand hvert 15. minut. Det er dog kun måleren ved Havneby, der kan anvendes til undersøgelse af udvikling i middel højvande og middel lavvande. Målerne ved hhv. Højer og Ballum
sidder ved å-udløbene og kan ikke registrere de laveste lavvande.
Måleserierne er sammensat af forskellige typer målinger analog og digitalt. En nærmere beskrivelse af vandstandsmålinger findes i ”Højvandsstatistikker ’97”. I dette projekt er der kun anvendt
de digitale vandstandsmålinger, som foreligger fra 1973.
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4.

Analyse af data

4.1

Pejleplan og differensplan
Der er udarbejdet pejleplan i 1:100000 for hver opmåling 1968 og 1994, tegning 1 og 2. Ved sammenligning af de to pejleplaner ses, at områderne, der er dækket af opmålingerne i hhv. 1968 og
1994, afviger noget.
Der er udarbejdet en differensplan i 1:100000 mellem 1968 og 1994 opmålingerne, tegning 3.
Differensplanen dækker kun de områder, der er inkluderet i begge opmålinger.
Ved en overordnet betragtning af differensplanen ses, at den sydvestlige del (svarende til den tyske
del) viser overvejende områder med erosion, mens den nordøstlige del (svarende til den danske
del) viser overvejende områder med aflejring. Grænsen mellem disse to områder ser ud til at være
den dansk-tyske grænse. Da opmålingsarbejdet i 1968 blev delt lige ved grænsen, må det antages,
at forskellen mere skyldes måleunøjagtighed end fysiske forhold.

4.2

Mængdeberegning for hele Lister Dybs tidevandsområde
Ud fra differensplanen er den mængde af materiale, der er eroderet hhv aflejret over det samlede
areal af Lister Dybs tidevandsområde beregnet. Mængdeberegningerne afhænger meget af hvor
modellen (differensplanen) afgrænses (beskæres). Det giver kun mening at beregne erosion/
aflejring for de områder, der er dækket af begge opmålinger. Der er derfor områder, som skæres
bort både i den gamle og i den nye opmåling. Bl.a. er Det Fremskudte Dige bygget i perioden
mellem de to opmålinger.
I 1968 opmålingen har det været nødvendigt at fjerne
-

Det område der er inddæmmet af Det Fremskudte Dige (det område der er Margrethe Kog)

-

En stor del af forlandet foran Ballum Dige

I 1994 opmålingen har det været nødvendigt at fjerne den del, der er nærmest nordenden af Sylt,
da det uvist hvilken årsag ikke er dækket af 1968 opmålingen. Modellen har derfor ikke kunnet
forlænges så langt mod vest, som det først var ønsket.
Indvindingsområderne foran Det Fremskudte Dige er kun for en mindre del med i 1994 opmålingen, da det ikke er muligt at komme ind i renden med opmålingsbåden, og den er for dyb at få
nivelleret. Især er de to store huller på 10-11 m dybde ikke blevet målt. Indvindingsområderne er
efterfølgende planlagt opmålt særskilt med gummibåd i år 2000.
Modellen er så vidt muligt beskåret, så forlandet er med i modellen, mens selve diget udelades. I
de totale mængdeberegninger antages, at det konstruerede forland foran Det Fremskudte Dige
udlignes med de dele af indvindningsområderne, der er med i 1994 opmålingen.
Med en model beskåret som ovenfor beskrevet, bliver mængden af erosion 111 mio m3 og mængden af aflejring 98 mio m3, hvilket giver en netto erosion på 13 mio m3.
Modellen dækker et areal på 409 mio m2, hvilket betyder en gennemsnitlig erosion på 3,2 cm. Der
er en periode på ca. 25 år imellem de to opmålinger, og dette giver en gennemsnitlig erosion på ca 1
m m / å r.
Det skal nævnes, at eftersom de ovenfor nævnte indvindingsområder til Det Fremskudte Dige ikke
er med i 1994 opmålingen, kan der i disse områder ligge store aflejringsmængder, som det er svært
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at vurdere størrelsen af . Der blev indvundet 4,2 mio m3 til dige og forland. Det kan derfor maksimalt være 2-3 mio m3, der ligger aflejret i indvindingsområderne.

4.3

Relevante tværsnit i dyb, vader og forland
På figur 4 ses et oversigtskort, der viser, hvor og med hvilken retning de forskellige tværsnit er lagt
på differensplanen i dyb, vader og forland. Tværsnittenes placering er valgt ud fra ønsket om at få
beskrevet profilændringer ved de forskellige landskabstyper. Specielt har det interesse om forlandet vokser eller aftager, men også hvordan dybene udvikles og om de ændre tværsnitsareal.
I det følgende beskrives de enkelte tværsnit og de tendenser, der kan ses på tværsnittene. På
tværsnitstegningerne er aflejring markeret med rødt, mens erosion er markeret med blåt.
For de tværsnit, der går gennem dyb, er målestokken 1:50000 på horisontal skala og 1:250 på
vertikal skala.
For de tværsnit, der går gennem vader og forland, er målestokken 1:100000 på horisontal skala og
1:40 på vertikal skala.
Tværsnit 1 ses på figur 5. Tværsnittet går igennem to forgreninger af Lister Dyb. Der ses tendens til
aflejringer i midten af dybene og erosion i siderne, hvilket betyder, at dybene får en mindre vanddybde i midten, men samtidig bliver bredere. Ved sammenligning af erosions og aflejrings arealerne ses, at dybets tværsnitsareal her er formindsket med ca. 40 m2 på 25 år. Dette er en meget lille
ændring, og profilet må siges at være yderst stabilt.
Det vestligste af dybene har en tendens til flytning, idet aflejringen sker i den vestlige side af dybet,
mens erosionen sker i den østlige side. Således har dybet på 25 år bevæget sig 50-100 m mod øst.
Yderligere ses at dybet er 3-5 m lavere i midten end i siderne, hvilket tyder på en begyndende
deling af dybet tilsvarende det, som sker længere mod syd se tegning 3.
Tværsnit 2 ses på figur 6. På tværsnittet ses en tydelig mæandrering af dybet i krumningens retning
mod øst. Dette ses ud fra, at der sker erosion i den østlige side og aflejring i den vestlige side af
dybet. På 25 år har dybet bevæget sig 50-100 m mod øst. Ved en sammenligning af erosions og
aflejrings arealerne ses, at dybets tværsnitsareal her er forøget med ca. 380 m2 på 25 år. I dette
tværsnit ses den forholdsmæssigt største forøgelse af tværsnitsarealet.
Tværsnit 3 ses på figur 7. På tværsnittet ses ikke en tydelig flytning af dybet. Det er derimod
tydeligt, at der sker kraftig aflejring i den midterste og dybeste del, og at der sker erosion i siderne.
Ved sammenligning af erosions og aflejrings arealerne ses, at dybets tværsnitsareal her er formindsket med ca. 50 m2 på 25 år. Dette er en meget lille ændring, og profilet må siges at være yderst
stabilt.
Tværsnit 4 ses på figur 8. Dette tværsnit er placeret omkring det smalleste sted på Lister Dyb. På
tværsnittet ses imellem kote –30 og –15, at dybet eroderes i nordlig side og sedimenterer i sydlig
side. Over kote –15 sker der en kraftig aflejring i den nordlige side. Da dette er en meget dynamisk
zone med konstant dannelse og afvikling af dyb og sandflader, er det svært ud fra to opmålinger at
se tendenser til eventuelle mæandreringer. Maksimaldybden af Lister Dyb er her forøget med ca. 11,5m til ca. 29 meters dybde fra 1968 til 1994. Ved sammenligning af erosions og aflejrings arealerne
ses, at dybets tværsnitsareal her er forøget med ca. 140 m2 på 25 år. Dette er en forøgelse på 0,4% i
forhold til tværsnittets totale areal.
Tværsnit 5 ses på figur 9. Tværsnittet går gennem Rømø Dyb fra nordvest mod sydøst. Det ses
tydeligt, at dybet mæandrerer imod sydøst væk fra Rømø. Der er sket en svag forøgelse af dybden
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på ca. 0,5 m. Ved sammenligning af erosions og aflejrings arealerne ses, at dybets tværsnitsareal her
er forøget med ca. 520 m2 på 25 år.
Tværsnit 6 ses på figur 10. Tværsnittet går hen over vaden syd for Jordsand. Det ses, at Jordsand
eroderes på hele den vestlige side, mens der sker aflejring på den østlige side især over kote 0. Ved
sammenligning af erosions og aflejrings arealerne ses, at erosions arealet er ca. 420 m2 større end
aflejrings arealet.
Tværsnit 7 ses på figur 11. Tværsnittet er placeret langs med Rømødæmningen. Der ses tydelig
aflejring i den østlige side og erosion i den vestlige side. Især aflejringen i den østlige side passer
med den beskrivelse af konsekvenserne ved konstruktion af Rømø dæmningen, som findes i ref. 8.
Det nævnes også, at det er forventeligt at se erosion på den østlige side af Rømø. Ved sammenligning af erosions og aflejrings arealerne ses, at aflejrings arealet er ca. 310 m2 større end erosions
arealet.
Tværsnit 8 ses på figur 12. Tværsnittet går langs med fastlandskysten og er således et tværsnit
igennem vader/forland. Det ses på figuren, at der langt overvejende er aflejring på forlandet.
Enkelte steder er der omkring 1 m aflejring på 25 år, hvilket svarer til 4 cm aflejring på 1 år på den
pågældende lokalitet. På tallene ses, at aflejringsarealet er 4-5 gange så stort som erosionsarealet.
Gennemsnitlig er der sket en netto aflejring på 10 cm på 25 år altså en aflejring på ca. 4 mm pr. år.
Aflejringerne skyldes bl.a. forlandsarbejder med konstruktion af faskingårde.
Muslingefiskeri i dybene kan være årsag til en del af ændringerne i dybene, idet muslingebankerne
befæster siderne af dybene.
Hovedtendenserne er:
1. Mæandrering af dybene
2. En beskeden forøgelse af tværsnitsarealet i dybene
3. Erosion af vaden på Jordsands vestlige side og aflejring på vaden mod øst
4. Aflejringer på vader/forland foran digerne langs med fastlandskysten
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4.4

Analyse af vandstandsmålinger fra Havneby
For vandstandsmåleren ved Havneby er ændringen i middelhøjvande (MHV) og middellavvande
(MLV) bestemt over perioden fra 1973 til 1998. Middelhøjvande er beregnet som middelværdien af
alle målte højvande på et år, tilsvarende for middellavvande.
Dataene er trukket fra databasen som den maksimale vandstand mellem kl. 00.00 og kl. 12.00 og
den maksimale vandstand mellem kl. 12.00 og kl. 24.00. På tilsvarende vis er de to lavvande i
døgnet fundet.
I enkelte tilfælde, hvor måleren pludselig er ude af drift, vil der opstå fejl. De enkelte høj- og
lavvande er derfor kontrolleret ved at undersøge forskellen mellem højvande og lavvande. Hvis
denne er under 1 m, er det antaget at være en fejl, og disse er derfor slettet.
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Figur 13 og 14: Ændring af middelhøjvande (MHV) og middellavvande (MLV) ved Havneby i perioden 1973-98
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Figur 15: Ændring i tidevandsamplitude ved Havneby i perioden 1973-98

I figur 13, 14 og 15 ses udviklingen af hhv. middelhøjvande, middellavvande og tidevandsamplitude fra 1973-98. Der er lavet en liniær regression på dataene til at beskrive den overordnede
tendens.Ud fra den liniære regression kan middelhøjvande, middellavvande samt tidevandsamplituden bestemmes til et vilkårligt årstal. Ekstrapolationer skal dog foretages i meget begrænset

23

omfang, da tendenserne kan være f.eks. cykliske. F.eks. er MHW for 1996 og 1997 noget lavere end
forventet, men det kræver flere data for at kunne se, om der er tale om en ændring i tendensen.
I figur 16 ses en udvikling af vindenergien ved Blåvand fra retningerne SV, V, NV. På figuren ses en
eventuel forklaring på de lave MHV og MLV i 1996 og 1997, idet vindenergien fra de tre betydende
retninger tilsvarende var meget lav i 1996 og 1997. Der er kun digitale vindmålinger fra 1991 og
frem til idag.
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Figur 16 Vindenergi målt ved Blåvand i perioden 1991-98 fra de mest betydende retninger: NV, V og SV

Det ses, at MHV er stigende med ca. 10 cm på 25 år, mens MLV er nærmest konstant eller svagt
stigende. Tilsvarende tendenser dog med varierende ændringshastigheder ses ved både tyske og
hollandske vandstandsmålere ref.1 og 6. Sammenlagt betyder ændringerne en forøgelse af
tidevandsamplituden.
Der kan være flere årsager til, at der sker en ændring af tidevandsamplituden:
-

Øget vandspejlsstigning

-

Uddybning af f.eks. sejlrender. Dette forekommer ikke i Lister Dybs tidevandsbassin.

-

Inddæmning af områder, som kan ændre de fysiske rammer for tidevandsbølgen i et
tidevandsbassin. I perioden mellem de to opmålinger er der i Lister Dybs tidevands bassin sket
en inddæmning i forbindelse med konstruktion af Det Fremskudte Dige, men allerede inden
bygningen af diget ser det ud til, at stigningen i amplituden var begyndt.

-

Ændring af dybdeforhold og bundfriktion pga. muslingefiskeri. Omfanget af muslingefiskeri i
Lister Dyb tidevandsbassin kendes ikke.

-

Bevægelser af de amphidromiske punkter i Nordsøen. (Dette kan igen skyldes
vandspejlsstigninger som giver større vanddybde i Nordsøen og dermed ændre
udbredelseshastigheden for tidevandsbølgen nord og syd om England. Det betyder, at bølgernes
mødepunkter og dermed de amphidromiske punkter flytter sig.)

Det vurderes, at ændringer i tidevandsamplituden formentlig skyldes langperiodiske cykliske
fluktuationer, mere end det er en konsekvens af klimaændringer.

4.5

Bestemmelse af tidevandsprismet for Lister Dybs tidevandsområde
Ud fra den liniære regression er middelhøjvande og middellavvande bestemt for 1968 og 1994
svarende til de to opmålinger i Lister Dybs tidevandsbassin.
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På grundlag af MHV og MLV kan tidevandsprismet beregnes for 1968 og 1994. Tidevandsprismet
er det vandvolumen, der transporteres ind i tidevandsbassinet i perioden fra middellavvande til
middelhøjvande.
Tidevandsprismet er beregnet til 593 mio m3 for 1968 og til 627 mio m3 for 1994. Det er forventeligt
at tidevandsprismet stiger fra 1968 til 1994, da tidevandsamplituden er steget med 9 cm. Det skal
nævnes, at anlæggelsen af Det Fremskudte Dige giver en formindskelse af tidevandsprismet, men
dog slet ikke i den målestok som en ændring af tidevandsamplituden på 9 cm.
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5.

Vurdering af udviklingen i Lister Dybs tidevandsområde 1968-94
Ved sammenligning af den i afsnit 4.2 beregnede netto erosionsmængde på 13 mio m3 og den i
tekstbilag 1 vurderede standardafvigelse på 20 mio m3, ses at erosionsmængden er noget mindre
end standardafvigelsen. Tendenserne i udviklingen er således ikke tydelig nok, til at der kan siges
noget sikkert om i hvilken retning udviklingen går.
Der er lavet en beregning af erosion og aflejring i forskellige koteintervaller. Tallene fra de beregninger ses i tabel 1.
Interval [m]
2 til 3
1 til 2
0 til 1
-1 til 0
-2 til -1
-5 til –2
under –5

Type
Forland
Forland
Vader
Vader
Dyb/prieler
Dyb/prieler
Dyb/prieler

Mængde [mio m3]
Aflejring
Aflejring
Aflejring
Erosion
Aflejring
Erosion
Erosion

0
2
5
-8
1
-9
-9

Tabel 1: Erosion og aflejring i forskellige koteintervaller.

I den aflejring, der ses i intervallet fra +1 til +2, indgår ikke den mængde, der er pumpet ind til
forlandet på Det Fremskudte Dige i dette interval.
Ud fra tabellen ses, at der på vadeområderne sker de største aflejringer i intervallet fra kote 0 til
kote +1. Der er dog sammenlagt en netto erosion på vaderne på 3 mio m3. På forlandet sker der
aflejringer i intervallet +1 til +2. I intervallet +2 til +3 sker der som forventet ikke nogen nævneværdig ændring. I dyb/prieler sker den største erosion. Erosionen i dyb/prieler sker under kote –2.
Der er lavet en undersøgelse af arealændringer af de forskellige landskabstyper dyb/prieler, vader
og forland.

Areal af forland/areal af totale bassin
Areal af vader/areal af totale bassin
(Areal af dyb/prieler) / areal af totale bassin

1968

1994

2%
48 %
50 %

4%
45 %
51 %

Tabel 2: Forholdstal for arealerne

Areal af forland er det areal, der ligger i koterne over MHV.
Areal af vader er det areal, der ligger i koterne mellem MHV og middelspringtidslavvande ved
Havneby.
Areal af dyb/prieler er det areal, der ligger i koterne under middelspringtidslavvande ved Havneby.
Som MHV er valgt en middelværdi for de to MHV, der gælder i hhv. 1968 og 1994. Middelværdien
er +99 cm. Middelspringtidslavvande ved Havneby er oplyst af Farvandsvæsnet til -102,5 cm.
Det ser ud til, at areal af forland forøges, mens areal af vader formindskes. Ændringerne er dog så
små og usikkerheden på tallene så stor, at det kun med sikkerhed kan siges, at der ikke er sket
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voldsomme ændringer i fordelingen af areal på de enkelte landskabstyper. Samtidig er det totale
bassinareal større i 1968, fordi inddæmningen med Det Fremskudte Dige endnu ikke er foretaget.
Der er således forsvundet både forland og vadeareal ved denne inddæmning. Det inddæmmede
område udgør ca. 15 km2
Ud fra kendskab til arealet af det totale bassin, kan arealet af de enkelte landskabstyper bestemmes.
Der bestemmes her gennemsnitstal for 1968 og 1994.
Areal forland
Areal vader
Areal dyb/prieler

=
=
=

12 km2
190 km2
209 km2

Ud fra det samlede forlands areal og den samlede aflejring på forlandet (dvs. i intervallet +1 til +2
på 2 mio m3) kan den gennemsnitlige årlige aflejring på forlandet bestemmes til 7 mm/år. Dette
stemmer godt overens med tilsvarende tal fra Holland jf. ref.1.
Ud fra vadernes areal og den samlede erosion på vaderne (dvs. i intervallet –1 til +1 på 3 mio m3)
kan den gennemsnitlige årlige erosion på vaderne bestemmes til 0,6 mm/år. Dette er modstridende
med vaderne i Holland, hvor den gennemsnitlige aflejring er på 2-3 mm/år jf. ref.1. En sammenligning af tallene skal dog tages med forbehold, fordi forhold omkring vandspejlsstigninger, forøget
tidevandsamplitude og landssænkninger, har stor betydning og kan være meget lokalt bestemte.
Ud fra dyb/prielers fladeareal og den samlede erosion i dyb/prieler (dvs. den totale erosion under
kote –1 på 17 mio m3) kan den gennemsnitlige årlige erosion i dyb/prieler bestemmes til 3,3 mm/
år.
Tallene stemmer godt overens med resultater fra andre tidevandsbassiner, hvor erosionen langt
overvejende sker i dyb/prieler, og den største aflejringsrate ses på forlandet. For vaderne er det
uventet at se en erosion, idet de fleste andre undersøgelser viser, at aflejringen på vaderne følger
med vandspejlsstigningerne og kompenserer for eventuelle landsænkninger.
I afsnit 4.3, hvor forskellige tværsnit i differensplanen er vist, er følgende hovedtendenser beskrevet:
1. Mæandrering af dybene
2. En beskeden forøgelse af tværsnitsarealet i dybene
3. Erosion af vaden på Jordsands vestlige side og aflejring på vaden mod øst
4. Aflejringer på vader/marks foran digerne langs med fastlandskysten
Sammenholdes disse tendenser med mængdeberegningerne kan siges:
-

Dyb/prielers tværsnitsareal forøges ganske lidt, fordi der eroderes materiale, og fordi
vandspejlet stiger. Hvis der antages en vandspejlsstigning på 1 mm/år, forøges den
gennemsnitlige dybde med 3,8 mm/år. Dybene mæandrerer, hvilket er forventelige ændringer i
det meget dynamiske miljø, som Vadehavet er. Der er ikke tendenser i udviklingen, som
indikerer en forøget hastighed af vandspejlsstigningerne.

-

Der ses en netto erosion på vaderne. Der er indikationer på, at det samlede areal af vader er
aftagende. Jordsand eroderes kraftigt på vestsiden, mens der ses aflejring dog ikke tilsvarende på
østsiden. Denne udvikling ses også på de tyske ”Halligen” i det nordfrisiske område jf. ref. 8.
Nedbrydningshastigheden for Jordsand er steget gennem det sidste århundrede.
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-

Den generelle tendens for forlandet er, at der sker store aflejringer, så forlandet både udvider
deres arealer og blive højere. Aflejringerne og deres størrelsesorden er dog meget
lokalitetsbestemte, og der findes således også områder, hvor forlandet eroderes.

Alle konklusioner, der bygger på mængdeberegninger, skal tages med et forbehold med henvisning
til den i tekstbilag 1 vurderede standardafvigelse på 20 mio m3. Således er de målte nettoændringer
på 25 år mindre end standardafvigelsen, og der kan ikke med sikkerhed siges noget om udviklingen i området.
En undersøgelse af arealændringer af forlandet, hvor forlandskanten regnes som værende i kote
+0,8, har vist, at forlandet er vokset med ca. 8 km2 på 25 år. Langt størstedelen omkring 70-80% af
denne tilvækst er sket på den sydvestlige ende af Rømø og i området lige sydøst for Rømø dæmningen.
Derudover opbygges forlandet langsomt ved Strukturdirektoratets foranstaltninger. Strukturdirektoratet forestår forlandsarbejderne (grøblinger og faskingårde) generelt i hele Vadehavet, på
strækninger hvor forlandet er smalt, og der vil være risiko for digeerosion. Det skal nævnes, at der
ikke etableres nye faskingårde syd for Rømødæmningen.
Endelig er der på 25 år fra 1968 til 1994 sket en forøgelse af tidevandsamplituden på 9cm, som er
hovedårsagen til en forøgelse af tidevandsprismet på 34 mio m3.
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6.

Vurdering af den fremtidige udvikling

6.1

Konsekvenser af forøgelse af den hastighed vandspejlet stiger med
For nuværende findes ikke klimamodeller, der med tilstrækkelig nøjagtighed kan beregne aktuelle
vandspejlsstigningshastigheder, og dermed er det også svært at bestemme hastigheden af
vandspejlsstigninger i fremtiden.
Ud fra vandstandsmålinger med lange tidsserier >100 år, har der ved Esbjerg kunnet påvises en
stigning i middelvandspejlet på omkring 1 mm/år jf. ref. 9. Det er forventet, at denne hastighed vil
stige som følge af klimaændringer. Fra IPCC er der foreslået 3 scenarier afhængig af størrelsen af
fremtidige CO2 udslip. De tre scenarier frem til år 2100 er jf. ref.7
0,15 m ved laveste udslip af CO2
0,50 m ved mellemste udslip af CO2
0,95 m ved største udslip af CO2
Som nævnt i afsnit 1.4 er der flere kræfter, som har betydning for den morfologiske udvikling i
Vadehavet, og at det er svært at afgøre, hvilke der er mest betydende for udviklingen. En vurdering
af den fremtidige udvikling ved en øget hastighed af vandspejlsstigningerne er derfor også usikker.
Mulige ændringer i vadehavsmorfologien pga. vandspejlsstigninger kan være:
-

Ved en konstant vandspejlsstigning følger sedimentationen i et tidevandsbassin med, så
middeldybden i bassinet er nogenlunde konstant ref.1. En forøgelse af hastigheden på
vandspejlsstigningen vil medføre øget middeldybde i tidevandsbassinet, som igen vil give
mindre strømhastigheder under høj- og lavvande og dermed en større sedimentationsrate. Dvs.,
at tidevandsbassinets evne til at tilbageholde sand forøges. På længere sigt vil der indtræde en
ny dynamisk ligevægt i tidevandsbassinet med en større vanddybde end før og en større
sedimentationsrate end før, som nu følger den nye hastighed af vandspejlsstigningen, se figur 17.
Tidevandsbassinets tilpasning til en større hastighed af vandspejlsstigningen vil ske med en vis
forsinkelse.
Dynamisk
ligevŇgt

Tilpasningsperiode

Vandspejlsstigning
Vandspejlsstigning

d Middel dybde
af bassin

Dynamisk
ligevŇgt

d
d

Middel niveau
for havbund

Figur 17: Ved en øget hastighed af vandspejlsstigningerne vil tidevandsbassinet blive en anelse dybere ∆ d. Efterhånden
som havspejlet stiger, vil tidevandsbassinets evne til at tilbageholde sand stige, indtil dynamisk ligevægt er genskabt.
Kilde ref. 1

-

I Holland er det observeret, at under øget hastighed af vandspejlsstigningen vil aflejringerne
forsat overvejende ske på vaderne, mens den forventede uddybning hovedsagelig sker i dybene
ref. 1. Øgede vandspejlsstigninger vil derfor heller ikke forårsage større ændringer i det samlede
areal af vader og af dybden på disse. Hvis vandspejlsstigningen sker med en voldsom øget
hastighed, kan det betyde, at den tilførte sandmængde og evnen til at tilbageholde sandet ikke er
stor nok.
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-

Konsekvensen af et forværret bølgeklima som følge af større vanddybder især i dybene kan være
store. Bølgerne vil kunne trænge længere ind i tidevandsbassinet pga. den øgede dybde i
dybene. Omfanget af bølgernes nedbrydning på vaderne er endnu ikke særlig godt beskrevet.
Det er derfor svært at sige, om en større hastighed af vandspejlsstigningerne vil medføre en øget
sedimenttransport i Vadehavet forårsaget af bølger. Det har ikke været muligt at opstille
scenarier for ændringer i stormhyppighed, stormvarighed og bølgeklima og dermed heller ikke
at bestemme størrelsen af konsekvenserne.

Det er forudsat under de nævnte konsekvenser, at der er nok sediment til rådighed. Er dette ikke
tilfældet, kan der ikke indtræde en ny dynamisk ligevægt og tidevandsbassinet vil med tiden totalt
oversvømmes.
Konsekvenser for digesikkerheden af en øget hastighed af vandspejlsstigningerne:

6.2

-

Digernes sikkerhedsniveau vil hurtigere blive forringet end ved en konstant hastighed af
vandspejlsstigningerne.

-

Større bølger i forbindelse med stormangreb forringer yderligere sikkerheden

Konsekvenser af ændringer i tidevandsprismet
Tidevandsprismet, som er beregnet i afsnit 4.5 for Lister Dybs tidevandsbassin, er en størrelse, som
bruges til at beskrive tilstanden og udviklingen i et tidevandsbassin.
Der er gennem tiden fundet flere sammenhænge mellem tidevandsprismet og forskellige beskrivende morfologiske parametre ref. 1 og 5. Hvis Lister Dybs tidevandsbassin passer ind i denne
sammenhæng, er det tegn på at tidevandsbassinet er i dynamisk ligevægt.
Ved en forstyrrelse af den dynamiske ligevægt, som medfører ændring af tidevandsprismet, vil det
således være muligt ud fra disse sammenhænge at vurdere nogle generelle tendenser i den fremtidige udvikling, idet tidevandsbassinet vil forsøge at nærme sig en ny dynamisk ligevægt.
Sammenhængene er ikke universelle men afhænger af lokalitetsbestemte parametre, som bølgeklima, kornstørrelse på sandet og sandvolumenet der transporteres. Sammenhængene kan dog
bruges til at give nogle generelle forudsigelser.
1. Der er en liniær sammenhæng i dobbeltlogaritmisk skala mellem tværsnitsarealet på det
smalleste sted i indløbskanalen og tidevandsprismet, se figur 18.
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Figur 18: Sammenhæng mellem tidevandsprismet og tværsnitsarealet det smalleste sted i indløbet. Kilde ref. 1
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Undersøgelse af sammenhæng 1 for Lister Dyb
I 1994 er tværsnitsarealet under kote 0 det smalleste sted i Lister Dyb 38332 m2. Med et tidevandsprisme på 627 mio m3 ses på figur 18, at Lister Dyb passer ind i den liniære sammenhæng.
2. Der er en liniær sammenhæng mellem tidevandsprismet og sandvolumenet i det ydre delta. Det
ydre deltas sandvolumen er defineret som det volumen, der ligger over kystliniens profil.
Sammenhængen er dobbeltlogaritmisk, se figur 19.
Sand voumen i det ydre delta mňlt i mio. m
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Figur 19: Sammenhæng mellem sandvolumen i det ydre delta og tidevandsprismet. Sandvolumenet i det ydre delta er
defineret som det volumen, der ligger over et kystprofil svarende til kystprofilet foran barriereøerne.

Undersøgelse af sammenhæng 2 for Lister Dyb
Ud fra tidevandsprismet i 1994 på 627 mio m3 ses på figur 19, at det ydre delta har et sandvolumen
på omkring 300 mio m3.
3. Der er en liniær sammenhæng mellem volumen, af den del af tidevandsbassinet som er under
DNN, og tidevandsprismet. Sammenhængen er dobbeltlogaritmisk se figur 20.
Volumen af tidevandsbassinet under hhv. NAP og DNN mňlt i mio. m
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Figur 20: Sammenhæng mellem tidevandsprisme og volumen af tidevandsbassin under NAP for de hollandske tidevandsbassiner og under DNN for Lister Dyb tidevandsbassin. Kilde ref. 1
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Undersøgelse af sam menhæng 3 for Lister Dyb
For et tidevandsprisme i 1968 på 593 mio m3 er volumenet af tidevandsbassinet under DNN 854
mio m3. Tilsvarende for 1994 er tidevandsprismet 627 mio m3 og bassin volumenet 875 mio m3. Det
ses på figur 20, at Lister Dyb passer ind i den liniære sammenhæng.
4. Der er en eksponentiel sammenhæng mellem tidevandsprismet og forholdet (vadernes areal/det
totale areal af tidevandsbassinet), se figur 21.
Vadernes areal i forhold til tidevandsbassinets totale areal
1
Schild
0,8

Eilanderbalg
Pinke Gat
Creek

Lauwers Gat

Frisian Gat fÜr inddŇmning
Borndiep Channel

Eijerlandsche Gat

0,6

Ems-Dollard
Bay

Lister Dyb 1968

Vlie Gat

0,4
Lister Dyb 1994
0,2

Marsdiep Channel efter
inddŇmning Zuiderzee
0

20

100

50

200

500

1000

2000

Tidevandsprisme mio. m

Figur 21: Sammenhæng mellem tidevandsprisme og forholdet mellem arealet af vaderne og arealet af det totale bassin.
Kilde ref. 1

Undersøgelse af sammenhæng 4 for Lister Dyb
For Lister Dybs tidevandsbassin er forholdet mellem vadernes areal og det totale areal af
tidevandsbassinet for 1968 og 1994 hhv. 0,48 og 0,45 se kapitel 5. På figur 21 ses, at Lister Dybs
tidevandsbassin i forhold til den viste sammenhæng har for lille et areal af vader. Årsagen til dette
kendes ikke.
5. Der er en liniær sammenhæng mellem tidevandsprisme og den maksimale dybde i indløbet til
tidevandsbassinet, se figur 22.
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Figur 22: Sammenhæng mellem tidevandsprisme og maksimum dybde i indløbet. Kilde ref. 5
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Sammenhængen kan beskrives med følgende udtryk:
6
h = 13,3 + P/30.10

Hvor h er den maksimale dybde i indløbet til tidevandsbassinet, og P er middel tidevandsprismet.

Undersøgelse af sammenhæng 5 for Lister Dyb
For 1968 bliver den beregnede maksimale dybde 33 m, mens den maksimale målte dybde er ca. 31
m. For 1994 bliver den maksimale beregnede dybde 34 m, mens den maksimale målte dybde er ca.
37 m.
Det må siges, at sammenhængen mellem tidevandsprisme og den maksimale dybde passer godt
med Lister Dyb. Tendensen er, at der sker en uddybning af Lister Dyb, samtidig med at der sker en
forøgelse af tidevandsprismet.
En formindskelse af tidevandsprismet ved f.eks. inddæmning af en del af tidevandsbassinet vil
medføre en øget sandhunger i bassinet. En forøgelse af tidevandsprismet ved vandspejlsstigning
eller en større tidevandsamplitude vil også medføre en øget sandhunger i tidevandsbassinet.
Hvilken type af de nævnte forstyrrelser af den dynamiske ligevægt, der er tale om, har betydning
for hvor sandet tages fra. Hvis tidevandsprismet formindskes, tages sedimentet fra det ydre delta,
da dette så også formindskes. Hvis tidevandsprismet øges pga. vandspejlsstigninger eller øget
tidevandsamplitude, tages sedimentet i sidste ende fra barriereøerne, da det ydre delta også vil
forøges på længere sigt for at opnå en ny dynamisk ligevægt jf. ref.1.
Den i afsnit 4.5 nævnte forøgelse af tidevandsprismet forårsaget af den øgede tidevandsamplitude,
kan i første omgang forventes at give en større sandtransport ind i tidevandsbassinet. På længere
sigt er det muligt, at forholdet mellem arealet af vaderne og det samlede areal af bassinet falder jf.
sammenhæng 4. Det betyder altså, at der bliver et mindre areal med vader jf. ref.1. Den øgede
sandmængde til tidevandsbassinet må forventes i sidste ende at komme fra barriereøerne, idet et
øget tidevandsprisme også vil give et større sandvolumen i det ydre delta.
Ændringerne i tidevandsprismet er dog (endnu) så små, at der ikke kan ses en tydelig tendens til
ændringer i tidevandsbassinet.
Det niveau, hvor vegetationen starter, vil stige som konsekvens af den stigende højvandstand, og
dette kan på længere sigt betyde, at forlandet bliver smallere. Arealberegninger jf. kapitel 5 viser
dog, at forlandet arealmæssigt er vokset, i samme periode som tidevandsamplituden er vokset.
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Tekstbilag 1
Vurdering af måleusikkerheden på pejling og nivellementer
Målingerne i både 1968 og 1994 er udført, så godt det har kunnet lade sig gøre og med den bedste
målenøjagtighed, det har været muligt på de to tidspunkter.
Der er ikke opgivet standardafvigelser for de tyske målinger og for de danske målinger,der er
foretaget af V.B.V’s 5 distrikt.
Det bedste overslag over standardafvigelsen fås ved at benytte de værdier, der er opgivet i
”Kystinspektoratets digitale målinger”
Fra 1963 til 1976 er standardafvigelsen sat til ±20 cm
Fra 1983 til 19XX er standardafvigelsen sat til ±5 cm
Standardafvigelsen på mængdeberegning på et enkelt område: S = sqrt( 0.05*0.05 + 0.20*0.20) ~
0.21m på dybden
Sedimentbudgettet er en summering af de beregnede mængder for en række områder, der hver
især har et usikkerhedsbidrag. Ved summeringen af mængderne er det af væsentlig betydning at
vurdere, i hvilken grad de beregnede usikkerhedsbidrag kan betragtes som systematiske eller
tilfældige.
Er der alene tale om systematiske bidrag, vil den samlede usikkerhed være lig med summen af
usikkerhederne fra de enkelte områder.
Samlet usikkerhed ved systematiske bidrag

0.21 * 409.000.000 ~86.000.000 m3

Er der derimod alene tale om tilfældige fejl, antages disse til en vis grad med tiden at udligne
hinanden. Er usikkerhedsbidragene fra de enkelte områder/linier omtrent lige store, bliver den
resulterende usikkerhedssum = u* sqrt(n), hvor u er det gennemsnitlige usikkerhedsbidrag for et
område, og n er antallet af områder i summationen
Valget af størrelsen på de områder der har en standardafvigelse på 0.21 m på dybden har afgørende indflydelse på den totale usikkerhed.
Hvis et område sættes til et gennemsnitlig kortblad fås:
Standardafvigelsen på hele området er

0.21*5000*5000* sqrt(16) ~ 21.000.000 m3

Hvis et område sættes til en enkelt pejlelinie fås:
Standardafvigelsen på hele området er 0.21* 5000*1000* sqrt(86)~ 10.000.000 m3
Det er ikke muligt at fastlægge om bidragene er systematiske eller tilfældige, men da en række
forskellige opmålingsudstyr har været indblandet i opmålingen, vil det være nærliggende at
antage, at der er systematiske fejl i opmålingerne.
På grundlag af ovenstående foreslås standdardafvigelsen på mængdeberegningerne ud fra
differensplanen fastsat til 20 mio m 3
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Vadehavsfronten
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Vadehavsfronten
Vadehavsfronten er valgt som en betegnelse for området, der begrænses af Horns Rev mod nord,
den dansk tyske grænse mod syd og Skallingen, Fanø, Manø og Rømø mod øst.
Området er pejlet første gang i perioden fra 1968 til 1971 og igen i perioden fra 1998 til 1999.
Pejlingen fra 1968 til 1971 blev udført med enkeltstråleekkolod og Toran navigationssystem. I 1998
og 1999 blev den udført med flerstråleekkolod og DGPS til bestemmelse af position og højde.
Der er udtegnet pejleplaner for opmålingen fra 1968 til 1971 (tegning nr.1) og fra opmålingen fra
1998 og 1999 (tegning nr. 2). Desuden er der udtegnet en differensplan, der viser udviklingen fra
1968-1971 til 1998-1999 (tegning nr. 3).
Ved detaljerede studier af pejle- og differensplaner skal man være opmærksom på, at opmålingen
fra 1968-1971 er langt mere detaljeret, da afstanden mellem linierne er væsentligt mindre end i
opmålingen fra 1998-1999. Der advares specielt mod at tolke lokale erosioner og aflejringer omkring dybenes deltaer, da en linieafstand på 1000 m er for stor til at beskrive topografien i disse
områder.
Ud for Skallingen ses meget store erosioner både i vandret udstrækning og i mægtighed (lodret).
Ifølge tidligere undersøgelser (ref. 1) er der en sydøstgående sedimenttransport på godt 1 mio.
m³/år. Desuden er der en transport på 50-150 m³/m/år ud af Grådyb (ref. 2). Ligeledes er det
tidligere konkluderet, at størstedelen af den sydgående litorale transport langs Skallingens vestkyst
sedimenterer i sejlrenden over Grådyb Barre.
I sejlrenden over Grådyb Barre oprenses der årligt godt 1 mio. m³/år. Denne mængde tilføres
området syd for sejlrenden efter oprensningen. Ifølge (ref. 1) vil dette medføre en gennemsnitlig
tilbagerykning af Fanøs vestkyst på ca. 6 m/år, hvis tilførsel af sand fra uddybningen stoppes.
Den kraftige nedbrydning af Skallingen og det lavvande område nordvest for Grådyb skyldes flere
faktorer. Den gennemsnitlige vindretning (ref. 3) er blevet mere sydlig. Middelvandstanden er
steget, og tidevandsamplituden er vokset. Desuden har Grådyb fået øget den officielle dybde flere
gange i perioden.
Den gennemsnitlige ændring af vindretningen nedsætter den sandmængde, der passerer Horns
Rev. Foreløbige beregninger for vestkysten nord for Horns Rev tyder på, at mængden er mindre
end 1 mio. m³/år. Når den tilførte sandmængde reduceres, uden at transportkapaciteten nedsættes,
vil dette betyde en tilbagerykning af Skallingen og en nedbrydning af det lavvandede område nord
for Grådyb.
Da vestkysten af Fanø og Rømø er under opbygning, er det sandsynligt, at forøgelsen af den
gennemsnitlige vandstand og det voksende tidevand er af mindre betydning end ændringen af
den gennemsnitlige vindretning og uddybningen af Grådyb. Hvis udløbet af Grådyb og Knudedyb
sammenlignes ved at se på 5 m-kurven fra 1968-71 (tegning nr. 1) og fra 1998-99 (tegning nr. 2),
kan det ses, at der ved begge udløb sker en nedbrydning af de lavvande områder nord for udløbene. Erosionen ved Grådyb er dog væsentligt større end ved Knudedyb. Erosionen nord for
Grådyb kan ses på linie 6430 (tegning nr. 4), og placering af linien fremgår af tegning nr. 2.
Det er sandsynligt, at de væsentligste grunde til de store erosioner nord for Grådyb og sydvest for
Skallingen er ændringen af den gennemsnitlige vindretning og uddybningen af Grådyb. Teoretisk
skulle sandmængden i Grådybs ydre delta stige, når tidevandsamplityden stiger (ref. 4), men der
sker en reduktion af sandmængden i Grådybs delta på grund af uddybningen af Grådyb.
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De kraftige aflejringer ud for Rømø og Fanø skyldes tilførsel af materialer fra nord, fra syd og
muligvis fra vest

Sandbudget og målenøjagtighed
Det er ikke muligt at opstille et præcist sandbudget, men det er muligt at vurdere, om de beregnede
og skønnede mængder er af samme størrelse, som de målte mængder.
Fra nord kommer den mængde, der passerer Horns Rev. Denne mængde er tidligere beregnet og
skønnet til fra 0.5 mio. m³/år til 1.5 mio. m³/år. Fra syd kommer de mængder, der eroderes fra den
nordlige del af Sild, og disse mængder anslås til 0.05 mio. m³/år.
Desuden tilføres en del materiale fra området vest for det opmålte område. Dette skyldes, at
profilerne antages at være fladere end ligevægtsprofilet. Denne mængde skønnes at være mellem 0
og 1.2 mio. m³/år. Tabet eller tilskuddet fra Vadehavet bag ved barriereøerne er vanskeligt at
vurdere. Da det hovedsageligt er det meget fine materiale (ler og silt), der aflejres bag barriereøerne
antages tabet/tilførslen af sand at være 0 m³/år.
Dette giver en forøgelse af sandmængden i området på mellem 17 mio. m³ og 83 mio. m³ på 30 år.
Dette svarer til de 28 mio. m³ (erosion 204 mio. m³ og aflejring 232 mio. m³), der er beregnet mellem
de to opmålinger.
Hertil skal lægges et bidrag for skift fra enkeltstråleekkolod til flerstråleekkolod. Dette bidrag
afhænger af ujævnheder på bunden. For eksempel vil typiske sandrippler med en bølgelængde på
3 m og en bølgehøjde på 20 cm give en forskel i middeldybden på næsten 10 cm, da et normalt
enkeltstråleekkolod vil måle toppen af sandripplerne, og et flerstråleekkolod vil måle den gennemsnitlige dybde. Arealet, der er målt både i 1968-71 og 1998-99, er 700 mill. m². En forskel på
middeldyben mellem enkeltstråle og flerstråle ekkolod på 1 cm svarer til 7 mio. m³. Bidraget fra
skift af ekkolod skønnes at være mellem 14 mio. m³ og 105 mio. m³. Dette giver en aflejring i
området på mellem 42 mio. m³ og 132 mio. m³.
En række mindre ændringer er ikke forklaret, da det er tydeligt, at målenøjagtigheden har en
væsentlig indflydelse på differensplanen. Det ses tydeligt på den sydlige del af differensplanen, at
opmålingen i 1968-1971 er foregået fra SV til NØ (i hyperbler), og at opmålingen i 1999 er foregået
fra øst til vest.
Ref. 1 Miljømæssig vurdering af uddybning af Grådyb. Delrapport nr. 5
Sedimenttransportforholdene langs Fanøs vestkyst
Ref. 2 Miljømæssig vurdering af uddybning af Grådyb Delrapport nr. 2
Ref. 3 Skallingens dannelse og udvikling Delrapport nr. 2
Ref. 4 The Riddle of the Sands. A Tidal System’s Answer to a Rising Sea Level
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