
Projekt  Nye udfordringerKYSTSIKRING 
Bogense Kystdiger Vil du vide mere? OMKRING BOGENSE kræver nye løsninger 

Nordfyns Kommune har igangsat et projekt, 
der ved hjælp af forbedrede diger og 
kystsikring skal sikre by og opland mod 
oversvømmelser - også når vandstanden i
Kattegat er på sit højeste, og en storm pisker 
ind mod kysten. 

Projektet skal også forbedre håndtering af 
regnvand ved stormflod, så regnvand fra 
baglandet stadig kan løbe væk, når vandet i 
Kattegat står højt. 

Kommunen har besluttet at arbejde med en 
tidshorisont der hedder 2075; 
det vi bygger i dag, skal mindst sikre os i to 
generationer frem. 

Det nye kystdige, der for en stor del bygger
på det eksisterende, er ikke en radikal 
omvæltning hverken visuelt eller landskabeligt, 
men sikkerheden bliver på et helt nyt niveau. 

Et trygt sted at være –
også i fremtiden 

På Nordfyns Kommunes hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk
- er hele projektet med den igangværende
kystsikring beskrevet i detaljer. 

Skriv ”kystdiger” i søgefeltet på hjemmesiden 
og klik på det første link, der kommer frem. 
 

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

Højt til loftet -
brede smil.. 
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- sådan sikrer vi byen og oplandet 
mod klimaforandringerne 

Bogenses placering, som havneby og købstad 
ved havet, blev bestemt for mange hundrede 
år siden. 

Byen bredte sig snart ud over det oprindelige 
område, og de driftige bogensere forbandt de 
omliggende småøer og højtliggende områder
ved hjælp af diger, landindvinding og kanaler 
til afvanding. 

På grund af klimaforandringerne kan vi 
allerede nu forudse, at Bogense vil skulle 
sikres bedre. 
Det gælder både ud mod havet, og mod den
øgede afstrømning af regnvand fra byens 
opland. 

Klimaforandringerne betyder både hyppigere 
og kraftigere stormvejr, højere vandstand i 
Kattegat, og ikke mindst mere nedbør inde 
over land; alt sammen vand som vi er nødt til 
at forholde os til, i en lavtliggende kystby som 
Bogense. 

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


Økonomi 
Det bliver lidt skidt 
inden det bliver godt 

Spændende stier og
rekreative områder 

Ma�er af ky
stnatur

 

Frisk luft - flot natur 

I Danmark er det ejerne af de lavtliggende
arealer og huse, der skal betale for sikring af 
værdierne. 
Kort sagt er det de lodsejere, der har glæde
af kystsikringen, der skal betale for egen 
beskyttelse. 

Langs den syv kilometer lange projektstrækning,
fra Nyhave Skov i vest til Stegø Mølle mod øst, 
er der cirka 1600 matrikler i alt. 
Det er villaer, etageejendomme, ferieboliger 
og sommerhuse, virksomheder, landbrugs- 
og gartneriarealer samt grønne områder, 
veje med mere. 

Alle disse 1600 matrikler skal deles om 
omkostningen til forbedringen af dige- og 
kystsikringen.
Fordelingen af projektets omkostninger skal 
ske så retfærdigt som muligt efter den nytte, 
de udgør. 
For den enkelte, private lodsejer vil det ifølge
beregningerne betyde en ekstra månedlig 
udgift på mellem 200 kroner og 400 kroner, 
når prisen fordeles over de kommende 25 år. 

Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i 2023. 
Så skal digerne nogle steder forhøjes, andre 
steder forstærkes eller ændres. 

Omkring havnen etablerer vi højvandsværn. 
I tiden indtil da finder vi de bedste løsninger, 
og arbejder med detailplanlægning af projektet. 

Der vil være nogle gener, men de er til vores 
fælles bedste. 
Vi forsøger at indarbejde en række spændende 
elementer i projektet, med landskabelige 
forbedringer og rekreative gevinster over hele
strækningen, herunder forhåbentlig også 
rekreative rum i de bynære omgivelser. 

Dette vil gøre Bogense og dens omgivelser til
et endnu mere beboer- og gæstevenligt sted 
at være og besøge! 

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

og bliver sikret med projektet. 

Med havet som naboNyd nuet i naturen 




