
 

Vil du læse mere? 
På Nordfyns Kommunes hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk
- er hele projektet med den igangværende KYSTSIKRINGSPROJEKTET 
kystsikring beskrevet i detaljer. - sådan klimasikrer vi Bogense 

Nordfyns Kommune 
Østergade 23

der kommer frem. 
5400 Bogense 
www.nordfynskommune.dk 

Skriv ”kystdiger” i søgefeltet på
hjemmesiden og klik på det første link, 

Her er en masse detaljer om de enkelte 
dele af det spændende projekt. 

Dokument nr.: D2021-17139 

Luftfoto af Bogense og omegn.
De hvide områder er lavtliggende,

og bliver sikret med projektet. 

http://www.nordfynskommune.dk
http://www.nordfynskommune.dk
www.nordfynskommune.dk
www.nordfynskommune.dk


Baggrund 
Udenfor den gamle bykerne er en stor del 
af Bogense bygget på land, som er taget
fra havet. De lave bydele ligger i dag 
beskyttet bag diger, som er bygget for mange 
år siden, og som ikke vurderes at ville yde 
tilstrækkelig beskyttelse i en fremtid med
højere vandstand og voldsommere vejr. 

Derfor har Nordfyns Kommune taget initiativ
til et fælles kommunalt kystsikringsprojekt, 
der skal sikre byen i mange år frem i tiden. 
Der er tale om rettidig omhu;
vi tager hånd om problemet inden vandet 
står højt i stuerne rundt omkring i byen. 

Løsningerne 
Vores undersøgelser har vist, at en strækning 
på ca. 7 km, fra Nyhave Skov i vest til Stegø
Mølle på østsiden af byen, skal sikres. 

Nogle steder forhøjes digerne lidt, andre steder 
forstærkes forsiden, og atter andre steder skal
kystlinjen sikres fortløbende ved hjælp af 
sandfodring. 

Økonomi 

”Modellen vi arbejder med er, at 
alle lodsejere, som får fordel af projektet, 

skal være med til at betale regningen. 
Kommunen er den største lodsejer i området, 

og kommer til at betale den største andel. 
Resten deles ud på de øvrige lodsejere, 

hvor dem som vinder mest, betaler mest.” 

Mette Højby, Natur- og miljøchef, 
Nordfyns Kommune 

*) Den endelige pris kan vise sig at variere lidt. 

Mindst 50 års tryghed 
Vi vil sikre byen, dens borgere og disses 
værdier, imod virkningerne af det 
voldsommere vejr, som prognoserne stiller 
os i udsigt frem mod næste århundredskifte. 

Bogense skal fortsat være et attraktivt sted 
at besøge og bosætte sig, med den unikke 
nærhed til havet, der er det halve af 
Bogenses opland. 

Men samtidig sikret mod havet, så ingen
føler sig utrygge eller lider store tab. 
I processen vil vi også sikre gode forhold
for den specielle nordfynske kystnatur, 
bevare de store landskabelige værdier og 
skabe rekreative gevinster, der skaber 
udfoldelsesmuligheder for både lokale og 
byens mange gæster. 

Oversvømmelsen i Bogense i vinteren 1921 
satte mange boliger under vand. 


