






























Jørgen Dahl, Hasselø Strandvej 18, DK-4800 Nykøbing F. 
Telefon:  2330 5301, e-mail: jorgen.dahl@outlook.dk       

BILAG 3 
 

Dato: 02.05.2020. 
Ejendommen Vesterhave 5, 4874 Gedser. 
 
Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse, punkt N, Redegørelse i henhold til: 
 
Afsnit 3. 
Dimensioneringen er foretaget ud fra observationer under højvandssituationer samt drøftelser med 
de øvrige grundejere i området, digeentreprenør, kystdirektoratet og kommunens medarbejdere.  
Igennem de sidste 20  30 år har forstranden naturligt bygget sig op og længere ud i havet. Ifølge 
udsagn fra landinspektør og nabogrundejerne drejer det sig om 15  25 meter, sammenlignet med 
ældre kort og praktiske vandhøjdemålinger på stedet. På grund af den lange forstrand har der ved de 
seneste højvandssituationer ikke være bølgevirkning tæt ved husene, men derimod en stille 
indsivning af havvand på grundene.  
Ved ansøgte matrikel 21g er der eksempelvis igennem de seneste højvandssituationer ved naturens 
egne kræfter aflejret et lille tangdige, ca. 12 meter vest for huset  mod havet. Selv dette lille 
tangdige evner at bryde bølgeslagene på fortrinlig vis, hvorfor den ansøgte løsning skønnes at være 
fuldt tilstrækkelig i mange år. 
 
Afsnit 4. 
Naboerne nord og syd for området forventes ikke at blive påvirket eller skadet af foranstaltningerne. 
De vil hverken blive mere eller mindre oversvømmet ved fremtidige oversvømmelser som følge af 
diget. 
 
Afsnit 5. 
Området er ikke udsat for erosion, tværtimod opbygges der ved naturens egne kræfter en stadig 
større forstrand, se afsnit 3.  
Kystbeskyttelsen vil sikre mod oversvømmelse, så længe havvandsspejlet ved stormflod ikke 
overstiger kote 190 DVR90. Med henvisning til Middeltidshændelser 2017 , vil en 20-årshændelse 
have en vandstand på 155 cm., en 50-årshændelse på 168 cm og en 100-årshændelse på 178 cm, alle 
DVR90. 
Prognoser, jf. https://www.dmi.dk/hav-og-is/temaforside-fremtidens-vandstand/  anslår i perioden 
2020 til 2060 en absolut havvandsstigning på ca. 19 cm.  
Hvis vi sammenholder dette med landhævningen i området på ca. 40 mm. i samme periode, jf. 
https://www.klimatilpasning.dk/sektorer/kyst/havvandstand/landhaevning/ vil der gå måske 40 år 
før højtvandssituationen fra den 2.1.2017 (164 cm) vil være forøget til 179 cm. (164 +19  4 cm.). 
 
Ved at etablere det ansøgte dige, vil det med den valgte profil ydermere være forholdsvis nemt at 
forøge højden med yderligere med 15  20 cm, såfremt det ad åre vil blive påkrævet. 
 
Ved at se på oversvømmelseskortet, jf linket: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=miljoegis-
klimatilpasningsplaner vil Gedserområdet som helhed være oversvømmet ved kote 220, hvorfor 
generelle offentlige foranstaltninger må forventes at være iværksat, såfremt dette scenarie bliver 
aktuelt. 
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Supplerende oplysninger til igangværende ansøgning af 03.05.2020 om etablering af højvandsdige 
ved ejendommen Vesterhave 5, 4874 Gedser. 
 
I henhold til korrespondance med Marlene Bendix Jensen, fremsendes hermed et revideret Bilag 1, 
dateret 27.08.2020, idet ansøgningens punkt C, beskrivelse af projektets karakteristika korrigeres i 
overensstemmelse med Bilag 1. 
 
Ændringen omfatter: 
 
Stranddiget.  
Dette dige udføres efter revisionen med en hældning på forskråningen på en 1:3. 
 
Stranddiget og tværdigerne. 
Digerne opbygges med en lerkærne og afsluttes med et ca. 12 cm muldlag, som tilsås med en 
digegræsblanding, som beskrevet i Kystdirektorates vejledning. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jørgen Dahl 
 












