
Digebesigtigelse/digevandring Søndag den 22/11 2020 
 

Besigtigelsen påbegyndt klokken 13.30 og afsluttet klokken 15.00. 
Vejret: Klart, tørt, sol, vind 7 m/s V, tp. 9 gr. C. Vandstand i besigtigelsesperioden  +67 cm DVR 90 op til +74 
cm DVR 90 fra start til slutning. 
 
Deltagere:  Steffen Bornhøft, Erik Holk Poulsen, Carsten Vibholm. 

Vi startede ved Hospitalsgrunden.  

Fløjdiget er uændret intakt, ligesom strækningen fra Hospitalsgunden til Platanvej er uændret, i orden. 

Den relativt høje vandstand gjorde turen på den inderste del mellem Platanvej-Rønnevej (billede 1) og til 
udfor Ahornvej-Birkevej (billede 2) lidt mere besværlig end vanligt. Men det klargjorde også betydningen af 
nogle foreliggende forhold, der er skabt ved anlægget af diget. Diget er, da det er anlagt, fremrykket 6 meter 
ned/ud på strandbredden og det giver også her plads til stien bag/på diget. Digefoden ned mod stranden 
kommer herved til at ligge i en lavere højdekote. Det er ikke et hensigtsmæssigt anlæg og en af de betydeligt 
medvirkende grunde til at diget er udsat på denne strækning, digefoden ligger lavere. Diget rammes derfor 
ofte ved selv ret lille forhøjelse af vandstanden, ved turen i dag 70 cm. af havet/bølgerne, ligesom der er 
dårlig passage. Situationen og den negative påvirkningaccentueres yderligere af de ret store 
kloakudløb/stenkastninger der virker som ”høfder”.  

Der er eroderet ganske let  ind mod digefoden ved Platanvej strækkende sig mod Rønnevej. Der har været 
lidt tiltagende erosion af digefoden udad efter den store stenkastning omkring kloakudløbet ved Rønnevej 
og den mindre stenkastning ved Lindevangsvej. Erosionen er forårsaget af og accentueret  af stenkastningen. 
Også let øget nu hen mod Lindevangsvej.  

Området står for udbedring/sikring. 

På strækningen fra udfor Fortevej  og til Jacob Adelborgs Alle er der vasket en del af højden af forstranden 
helt op i småklitterne foran diget. Diget er  ganske upåvirket. (billede 3) 

Strækningen videre udad og også rundt om Vejlby Hage er upåvirket og med intakt dige helt til Åkrogen. Der 
er ganske pænt med sand ud mod Vejlby Hage, hvad sædvanligt ses i sammenhæng med den stærkere 
erosion indad på kysten 

Vi må med sorg i sinde konstatere at vejenes beboerne i udstrakt grad stadig ikke er ansvarsbevidste mht. 
placeringen af deres henlagte  både. (billederne 4,5,6,7,8) 

På dette nu meget fremskredne tidspunkt af året med risiko for storme og højvande skal bådene ikke befinde 
sig foran diget mod stranden hvad mange gør!! 

Allerede senest 15. oktober skal bådene fjernes. Billederne taler deres tydelige sprog—også hvor tæt vandet 
kommer på dem. Digelaget vil meget opfordre til at dette bedres. Situationen kan give herreløse både på 
havet og kan give anledning til øget erosion af strand og dige!! 

Konklusion: 

Der er konstateret påvirkning med erosion af digefoden på strækningen mellem Platanvej og Lindevangsvej. 
Projekt til udbedring og forebyggelse af forholdene er med Cowi’s projekt og myndighedstilladelsen på plads  
lige før gennemførelse og skulle derfor blive i orden. 

Fraset disse påvirkninger findes diget i hele sin udstrækning ved besigtigelsen 22/11 2020 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. 
 
Risskov den 22/11 2020 
 
       Steffen Bornhøft                      Erik Holk Poulsen                  Carsten Vibholm   
 



 

 
(1) Der er kun lige passage når man går lidt op ad diget ved Platanvej  

 

 
(2)  Der er faktisk ikke passage fra efter Rønnevej til Ahornvej (ved brohovedet i vandet) 



 
 

(3) Der er taget højde af forstranden op i småklitterne foran  diget flere steder her ved Bellevue 
 

 
(4) Der er ulovligt anbragte både udfor Fortevej 



 
 

(5) Der er ”ulovligt” og uhensigtsmæssigt henlagte både ved Themsvej/L P Bechsvej 
 

 
(6) Der er også ”ulovligt” liggende både udenfor diget ved L P Bechsvej/ Casper Møllersvej 



 
(7)  Digelagets inspektion vender ryggen til  ”ulovligt” henlagt båd ved Jacob Adelborgs Alle,  

har været opmærket,--- Affald? 
 

 
(8) Og en ved Ternevej/Sejrs Alle----- den er senere fjernet. 


