
Digebesigtigelse/digevandring lørdag den 24/11 2018 
 

Besigtigelsen påbegyndt klokken 09.15 og afsluttet klokken 10.30. 
Vejret: Klart, tørt, vind 6 m/s NØ, vandstand i besigtigelsesperioden +5 cm DVR 90 til + 16 cm DVR 90. 
 
Deltagere:  Steffen Bornhøft, Nicolaj Evaldsen og Erik Holk Poulsen. 

                     Afbud: Carsten Vibholm. 

Turen startede ved Hospitalsgrunden. Fløjdiget uændret intakt. 

Mellem Hospitalsgrunden og Platanvej er der som vanligt en meget stenet strand. Diget er i orden.  

I området mellem Platanvej og Bellevue er der pænt strandniveau og med pæn mængde af sand.  

Udfor Rønnevej bemærkes som også tidligere borterosion af sandet og stranden forårsaget af stenkastningen 
omkring udløbet. Det har også gjort stranden mere stenet hen til området omkring Lindevangsvej. Der er 
antydning af erosion ind mod digefoden svarende til diget på den nordøstlige side af stenkastningen. Det  
synes at være  lidt mere end tidligere. Området og følgerne holdes under stadig observation. Diget er intakt 
i hele forløbet.  

Fra Bellevue og videre ud til Vejlby Hage er der pæn høj sandstrand. Det sidste stykke mod Vejlby Hage lidt 
mere stenet end vanligt, men det er formentlig begrundet i lang tids østlig vind. Stranden overalt med 
småklitter. Diget er intakt. 

Flemming Larsen fra Lærkevej mødte her. Han udtrykte bekymring i relation til en skrivelse, der har været 
rundsendt fra Prins Knuds Vejs Vejforening i eftersommeren, hvor man mere end antydede usikkerhed 
omkring diget. Han ville sikre sig, at diget var i orden. Det er gjort klart, at forholdene alle steder langs diget 
er fundet forsvarlige og tilstrækkelige, og at de lever op til  kravene indenfor i hvert fald en del  år. (iøvr. jvf. 
nedenstående konklusion).  

Fra Vejlby Hage til Åkrogen er stranden  pæn med  meget sand. Den er præget af indskæring og uro mellem  
høfderne, men det er vanligt i området. Diget er intakt. 

OBS OBS!!! 

Der er beklageligt mange både, der ligger henlagt på stranden, og som næppe bruges på denne årstid!! 

Det er specielt galt med mange både ved Themsvej,  L.P.Bechs Vej, Adelvej , Sejers Alle, Prins Knuds Vej. 
Der ligger også enkelte  både andre steder. Bådene kan ved højvande være årsag til erosion af diget og 
dermed svækkelse af dette, og de kan drive til havs. 

Vi går i Digelagets Bestyrelse ud fra, at beboerne er ansvarlige både i relation til diget og bevarelsen af dets 
styrke, men at de også er ansvarlige i forhold til at undgå løst drivende både på havet. 

Det må derfor være en selvfølge, at der ikke ligger både på havsiden af diget i vinterhalvåret fra medio 
oktober til april måneder.  

Digerepræsentanterne og Vejbestyrelserne bør drage omsorg for, at dette effektueres! 

 

Konklusion: 

Diget findes i hele sin udstrækning efter den stedfundne besigtigelse 24/11 2018 at være i stort set uændret 
stand, som det er 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. Både bør fjernes!  
 
 
Risskov den 24/112018 

 
                     Nicolaj Evaldsen               Steffen Bornhøft                  Erik Holk Poulsen             


