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Digebesigtigelse/digevandring lørdag den 20/12 2015 
 
 
Besigtigelsen påbegyndt klokken 09.00 og afsluttet klokken 11.00. 
Vejret: Skyet, vind 7  m/s SV, vandstand i besigtigelsesperioden +24 cm DVR 90 til +8 cm DVR 90. 
 
Deltagere:   
Steffen Bornhøft og Erik Holk Poulsen, (forhindret i deltagelse: Nicolaj Evaldsen og Carsten Vibholm) 
 
Generelt er diget i hele sit forløb uskadt og uændret i forhold til tidligere. 
Der ligger en del både på forstranden udenfor diget flere steder.  
Stranden er i førløbet fra Strandvænget og til lidt før Bellevue med et meget stabilt raldække. Mindre sand 
end så ofte tidligere her. Det kan med de mange rørudløb og høfder være meget vekslende. 
Det går fra Bellevue og til Vejlby Hage over i en bredere og højere sandstrand med vekslende og tiltagende 
klitdannelse bevokset med marehalm og hjelme. Efter Vejlby Hage til Åkrogen igen lavere og smallere 
strand dog med bedre sanddække end så ofte før set her, men kan også være meget vekslende med de 
foreliggende høfdeanlæg. 
 
Der er lige efter fløjdiget mod øst ved Strandvænget svarende til den første parcel en overgang fra grunden 
der er noget nedslidt ligesom diget samtidig her er ret smalt. Problemet har også været der tidligere, og  
højde kote opmålt til 196 cm. 
  
Udfor Rønnevej er der nogen tilbøjelighed til erosion nedenfor digefoden mod Bellevue fra overgangen.  
Der er øjensynligt i umiddelbar relation til isætning af klapper i rørudløbet ændret på høfder og stenkastning 
omkring rørudløbet her. Stenkastningen er gjort betydeligt bredere, længere og højere end tidligere. 
Endvidere fjernet en parallelværks-lignende stenkastning og omdannet denne til en stenhøfde noget længere 
mod Bellevue.  
Digelaget  har ikke været kontaktet i denne forbindelse, ligesom der ikke ses at være søgt om eller givet 
tilladelse hos Kystdirektoratet til ændringerne. Der foreligger ikke nogen vurdering af konsekvensen heraf. 
 
Fra Bellevue og til Adelvej er strandens niveau lidt lavere end tidligere, og der er netop blottede gamle 
høfder enkelte steder.  
Høfderne har således her været uden betydning for stranden i de talrige år de har været totalt dækkede. 
(De burde nok, hvis de forbliver synlige, da fjernes). 
 
Ved Prins Knuds Vej er der lige efter denne mod Bellevue en overgang fra Prins Knuds Vej no. 40 mellem 
dige/molemur, hvor koten er målt til 156 cm (tidligere 188 cm orbicon). Er kun galt svarende til den smalle 
overgang. Diget er umiddelbart herefter i kote udad på 207 cm og indad 217 cm. 
 
Mellem Svanevej-Vibevej-Tranevej er diget helt i orden. Der er lidt udenfor digekronen beliggende 3 
kloakdæksler som dækker den langsgående kloakledning. Disse er ikke fastgjorte og kan skubbes. De ligger i 
kote 214 cm, 200 cm og 207 cm.   
 
 
Bemærkninger til  digestrækningen, som bør afhjælpes: 
 
Det skal foranstaltes at vejforeningerne/digerepræsentanterne kontakter bådejerne mhp. at bringe bådene op 
bag diget snarest. Vi må ved repræsentantskabsmødet prøve at motivere Vejforeningerne til tilbagevendende 
at få ejerne evt. Vejforeningen til at sørge for at bådene hvert år returnerer bag digerne. De kan afstedkomme 
erosion og alarm. 
 
Der skal rettes henvendelse til ejeren i Strandvænget mhp. at bringe overgangen jvf. ovenstående i bedre 
stand både mht. højden/bredde samt mht. kvaliteten (ler på). 
 
Vi skal have kontakt til Rønnevej mhp. den ulovlige og uhensigtsmæssige ændring af stenkastningerne. 
Denne ændring skal indgå som en del af den samlede kystbeskyttelse i hele området og skal ikke være et 
soloprojekt. 
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Mht. overgangen ved Prins Knuds Vej 40 skal vi have kontakt til ejeren mhp. at sikre overgangen. 
 
Mht. kloakdækslerne i diget fra Svanevej til Rylevej vil vi tage kontakt til ledningsejeren, mhp. om de kan 
fixere dækslerne på lignende måde, som de har gjort det tidligere år tilbage ved Platanvej og Strandvænget. 
 
 
Konklusion: 
 
Diget findes i hele sin udstrækning efter den stedfundne besigtigelse 20/12 2015 at være i stort set uændret 
stand som anført ved Niras-Rapporten i december 2005 og rapporten om digekontrol fra Århus 
Kommune/Orbicon fra eftersommeren 2011 dateret  11. jan. 2012 
Diget opfylder derfor de heri anførte tilstrækkelige dimensionskrav.  
 
Risskov den 20/12 2015 

 
  
                                 Steffen Bomhøft                     Erik Holk Poulsen  


