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Bogense kystdiger er et stort kystsikringsprojekt. 
Strækningen, der skal sikres, er ca. 7 km lang. 
Den går fra Nyhave Skov til Stegø Mølle. 
Den er inddelt i 12 delstrækninger, alt efter kystlinjens 
beskaffenhed.
På kortene ovenfor ses de 12 delstrækninger.

På havnen i Bogense by, 
er situationen en anden; 

her skaber vi en højvandsmur med åbninger, 
som tillader bil- og fodgængertrafik ud og ind af 
havneområdet til hverdag, og som kan lukkes 

når byen trues af oversvømmelse. 

De fleste steder vil opgraderingen af digerne, og 
kystsikringen generelt, knap nok være synlig efter et års tid, 
når græstæppet på digerne er genetableret. 

De gængse tiltag langs med kysten vil være ændring og 
reetablering af stensætning mod havet, ændring af digernes 
hældning og nogle steder en mindre forhøjelse af digerne.

Muren ved havnen designes, så den falder godt ind 
i bybilledet.Vi skybrudssikrer også Bogenses opland, 
og sikrer at byen ikke bliver oversvømmet bagfra, 
når der er kraftig nedbør over land – 
disse indsatsområder er nært sammenknyttet, 
og adresseres i Projekt Bogense kystdiger. 

Hvad kan man forvente at der kommer til at ske?
Analyse- og planlægningsfasen kommer til at fortsætte lidt 
ind i 2023, hvor vi tager hul på anlægsfasen. 

FOGENSE DIGE 

Her har vi forsøgt at vise hvor tæt vi kom på katastrofen i dec. 
2016, hvor der måltes 1,89 m. over dagligt vande i Bogense havn.
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Vi arbejder med at udbedre stensætningen 
og ændre hældningen, 

hvor det er relevant vest for Bogense. Kysten øst for Bogense er en tilsandingskyst 
så derfor er mindre tiltag tilstrækkelige her.

På strækning 10 bliver diget dog trukket
tilbage til både gavn for natur og projektets økonomi.
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Under stormen i december 2016 
var det nær gået galt. 

Billedet viser de beskadigede 
diger ved Fogense, 

som de så ud i februar 2017
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Kysten på østsiden af Bogense 
er en såkaldt tilsandingskyst. 

Det betyder at landet 
faktisk vokser her, 
i modsætning til 

strækningen vest for byen, 
så vi kan benytte mindre tiltag mod øst. 

På strækning 10 og 12 overvejer 
vi at trække diget tilbage fra kysten, 

til gavn for både naturen og 
projektets økonomi. 

På strækning 12 forhøjer vi 
den eksisterende vej.


