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1 Introduktion til projektet  

Vejle Kommune ønsker, at højtvandssikre sommerhusområdet Høll ved Vejle 

Fjord, som gentagne gange har været oversvømmet. Området der ønskes sikret 

indeholder 564 ejendomme. se Figur 1-1 for oversigtskort.  

 

 

Figur 1-1 Oversigtskort over projektområdet ved Vejle Fjord og digets placering. 

Højtvandsikringen består af et 2 km langt dige, som starter i nord ved Strand-

husvej og forløber langs bebyggelsen mod syd. Herefter mod vest langs Rands 

Fjord og endelig mod syd langs den oprindelige Hvidbjergvej (herefter Gl. Hvid-

bjergvej) til Motortrafikvejen, Figur 1-2.  
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Figur 1-2 Linjeføring for dige omkring sommerhusområdet og Rands Fjord i Høll.  
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Bygherre for projektet er Vejle Kommune, Teknik og Miljø, att. Finn Thoft Jensen 

med COWI A/S som rådgiver. Myndighed for projektet er Vejle Kommune. 

1.1 Vandstand 

De igangværende klimaforandringer betyder, at vandstanden stiger som følge af 

afsmeltning af is. DMI har skaleret IPCCs prognoser til nationalt niveau og med 

udgangspunkt klimascenarie RCP8.5 (højt CO₂-niveau) giver det anledning til 

følgende ændring i middelvandspejl, Figur 1-3. 

 

Figur 1-3 Udvikling i middelvandspejlskote over årene som følge af klimaforandrin-

gerne. (RCP8.5 klimaatlas.dk). 

Sammenholdes vandstanden med den eksisterende stormflodsstatistik fra måle-

stationen i Juelsminde (KDI 2017), så giver det følgende vandstande for 20-, 

50- og 100-års hændelser for nuværende, 2070 og 2120 situationen, Tabel 1. 

Tabel 1 Stormflodskote (m) som funktion af gentagelsesperiode og årstal. Tabellen 

viser, hvordan koten ved forskellige stormflodsgentagelsesperioder ændrer 

sig over tid som følge af stigningen i middelvandspejl. 
 

Årstal 

Gentagelsesperiode 2020 2070 2120 

20 1,49 m 1,9 m 2,49 m 

50 1,57 m 1,98 m 2,57 m 

100 1,62 m 2,03 m 2,62 m 

 

Diget er på forhånd besluttet etableret i kote +2.0 m jf. tidligere projekter. Det 

betyder, at diget ved ibrugtagelsen kan håndtere hændelser, der forekommer 
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sjældnere end hvert 100 år. I takt med vandspejlsstigningen vil diget om 50 år 

kunne modstå en hændelse med en gentagelsesperiode på ca. 50 år. Dog udfø-

res diget ikke med yderligere overhøjde (af hensyn til udsyn m.m.) til sikring 

mod små bølger m.m. Det reelle sikringsniveau i 2070 vil således være et sted 

mellem 20 og 50 års hændelser. Til den tid må diget forhøjes, hvis sikringsni-

veauet ønskes fastholdt.  

 

Figur 1-4 Oversigt over digets placering samt området, der er oversvømmelsestruet 

og som nu bliver omfattet af beskyttelsen. (Kote 2,0 – Danmarks Højde-

model). Området vest for diget(den sorte streg) vil i fremtiden være be-

skyttet mod stormflod. 

1.2 Udformning og opbygning 

Alt efter hvor i terrænet at diget anlægges, varierer højden af diget mellem 0,5 

– 1,9 meter over eksisterende terræn, mens kronebredden er 1 meter. Diget Di-

mensioneres til kote 2,0 men etableres med en overhøjde på 10 cm for at tage 

hensyn til evt. sætning. Selvom diget selvfølgelig varierer i højden, er det kun 

rigtig højt i det lave område langs den nordlige side af Rands Fjord. En oversigt 

over variationen i gennemsnitlig dige højde er vist på nedenstående figur: 
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Figur 1-5 Dige højder på del strækninger i området. Opdeling i områdernes maksi-

male digehøjde over eksisterende terræn (OT). 

 

Diget planlægges placeret så tæt som muligt mod beboelsesskel og der laves et 

antal krydsende overgange, som sikrer adgang til stranden. På de arealer hvor 

diget påvirker matrikler, som ikke ejes af Vejle Kommune, er der indgået frivil-

lige aftaler med ejerne. 

Til opbygning af diget benyttes 8.200 m³ leret råjord, samt 1.200 m³ muld. Di-

get beplantes til slut med græs. Græsdækket indpasses så vidt muligt de lokale 

Op til 1,8m OT 

Op til 0,6m OT 

Op til 1,1m OT 

Op til 1,8m OT 

Op til 1,0m OT 

Op til 0,6m OT 
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forhold og beplantning under hensyntagen til den nødvendige styrke ift. rodnat 

og plantedække. 

Der er herunder vist eksempel på digets opbygning (flere tværsnit findes som 

bilag, herunder også den geotekniske rapport): 

 

Figur 1-6 Digets opbygning vist som tværsnit. Opbygges af sandet moræneler et 

toplag af muld og beplantning med græs. 

  

Mose-Høll bækken løber under Gl. Hvidbjergvej, og her etableres et slusebyg-

værk, som lukker og sikrer mod tilbageløb i tilfælde af højvande, Figur 1-7. 

 

 

  

Figur 1-7 Placering af nyt højvandslukke (markeret med rød cirkel) til sikring mod 

oversvømmelser fra Spang Å.  

Mose-Høll Bækken 
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For at sikre tilstrækkelig med kapacitet igennem slusebygværket, når klappen er 

åben, udføres den med dimensioner, der ikke er mindre end de to nærliggende 

opstrøms underføringer samt et ekstra bidrag fra en grøft, der omlægges syd for 

Mose-Høll Bækken. Kapaciteten vil således ikke være mindre end summen af 

Ø100cm + Ø20cm + Ø20cm (bidrag fra rørlagt grøft). 

1.3 Planforhold 

Projektområdet er beliggende inden for følgende lokalplaner, se Figur 1-8:  

1022 - Sommerhusområde ved Mørkholt, Hvidbjerg og Høll  

1003 - Sommerhusområde, Høllsmindevej, Børkop 

1004 - Boligområde ved Hvidbjergvej i Hvidbjerg, Børkop   

 

Figur 1-8 Oversigt over lokalplaner gældende for projektområdet. 

 

2 Anlægsfasen 

Anlægsfasen for diget er planlagt til at foregå mellem april 2021 og medio okto-

ber 2021 og opdeles i faser, se vedlagt kortmateriale. 
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Fase 1 primo april – juni 2021: Diget etableres langs kysten, fra det nordligste 

punkt ved Strandhusvej, og ned til udløbet af Rands Fjord.  

Fase 1a april – juni 2021: Slusebygværk etableres. 

Fase 2 juni – medio august 2021: I sommerferieperioden flyttes arbejdet væk 

fra sommerhusområdet, for at mindske eventuelle gener. Diget etableres i 

denne periode syd fra, fra motortrafikvejen langs Gl. hvidbjergvej og op mod 

Høllsmindevej. 

Fase 3 medio august – medio oktober: Det sidste stykke af diget etableres langs 

nordsiden af Rands Fjord. Her forbindes de to digestrækninger, som er etableret 

i fase 1 og 2.  

Kørsel 

Kørsel til området foregår via motortrafikvejen, hvor frakørslen sker af Hvid-

bjergvej.  

 

Kørsel inde i projektområdet vil i: 

› Fase 1 primært foregå via Folmervej ned til Folmervej nr. 13, hvor der plan-

lægges oplagringsplads for materialer på arealet ud til diget (matr.nr. 39k) 

og på vendepladsen for enden af Høllsmindevej (matr. 40a). 

› Fase 1a og fase 2 primært ske ad Gl. hvidbjergvej, hvor der planlægges op-

lagringsplads på marken, der ligger op ad motortrafikvejen.  

› 3. fase primært ske via Høllsmindevej, hvor der planlægges oplagringsplads 

på hjørnet mellem Høllsmindevej og Gl. Hvidbjergvej samt på vendepladsen 

for enden af Høllsmindevej. 

I løbet af anlægsfasen planlægges det at have fire forskellige oplagringspladser 

til maskiner, jord, byggepladshegn m.m., se vedlagt kortmateriale. De enkelte 

oplagringspladser vil blive benyttet i de overnævnte perioder, dog vil området 

på matr.nr. 39k benyttes igennem hele perioden til mandskabsskurvogn. 

 

For at komprimere jordlagene og for at mindske påvirkningen af de omkringlig-

gende arealer, vil anlægsmaskinerne som udgangspunkt køre ovenpå diget. På 

indersiden af diget reserveres 3 meter til en midlertidig arbejdsvej. På matr.nr. 

40a indskrænkes arbejdsvejen til få områder, for at mindske generne for områ-

dets beboere. Ved Gl. Hvidbjergvej benyttes den eksisterende vej som arbejds-

vej.  

 

Der forventes, at der i anlægsperioden vil være øget trafik og støj fra arbejds-

maskiner. Arbejdet vil dog som udgangspunkt udføres inden for almindelig ar-

bejdstid, dvs. hverdage mellem kl. 7.00 og 18.00 samt lørdage mellem kl. 7.00 

og 14.00.  

 

Hvis der er risiko for støvgener i forbindelse med projektet, vil der blive vandet 

og jorddepoter vil blive afdækket for at afværge generne. 
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3 Drift og vedligeholdelse 

Efter endt anlægsfase, vil diget stort set passe sig selv og der forventes hverken 

støj eller trafik under almindelig drift. Der vil dog være behov for slåning af di-

get- Slåning kan begrænses til 2 gange i løbet af vækstsæsonen (april og sep-

tember) for at udvikle god natur.  

3.1 Visuelle forhold 

Diget varierer i højden alt efter, hvor højt i terrænet det anlægges, dvs. diget 

fremstår i en højde mellem 0,5 - 2 meter og vil derfor påvirke udsigten forskel-

ligt fra matriklerne. Der er udarbejdet før- og efterbilleder af de visuelle forhold 

omkring diget for at belyse forholdene. Billederne er udarbejdet med henblik på 

at give borgerne et indtryk af det færdige anlægs visuelle udtryk. Visualiserin-

gerne er IKKE lavet med nøjagtige afsatte koter. Til dette må vi henvise til tvær-

snittene.  

 

 

Figur 3-1 Udsigt før og efter etablering af dige fra adgangsvej fra Randsborgvej. Di-

get højde er ca. 1m over eksisterende terræn. 
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Figur 3-2 Adgangsvej til stranden fra Randsborgvej før og efter etablering af dige. 

Diget er ca. 1 m over eksisterende terræn. Nederst er optegning af tværnit 
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Figur 3-3  Sti til stranden bag Høllsmindevej nr. 9 før og efter etablering af dige. Di-

get er ca. 1,1 m over eksisterende terræn. Nederst er optegning af tvær-

nit. 
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Figur 3-4 Bag Høllsmindevej 34 før og efter etablering af dige. Digehøjden er ca. 1,7 

m over eksisterende terræn. Nederst er optegning af tværnit. 
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Figur 3-5  Før og efter etablering af dige langs Høllsmindevej. Digehøjden er ca. 1 m 

over eksisterende terræn. Nederst er optegning af tværnit. 
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Figur 3-6 Visuelle forhold før og efter etablering af dige ved Gl. Hvidbjergvej, her op-

bygges et 0,5 m dige, for at nå kote 2. Nederst er optegning af tværnit. 



 

 

     

HØJTVANDSSIKRING AF SOMMERHUSOMRÅDE I HØLL  21  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A201930-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Mijøvurdering/Projektbeskrivelse.docx  

3.2 Naturforhold 

Naturområder som søer, vandhuller, moser, enge, strandenge, strandsumpe, 

heder overdrev og udpegede vandløb er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 

§ 3 mod tilstandsændringer som f.eks. byggeri, gravning, terrænændringer, til-

plantninger, dræning og lignende.  

Der er flere § 3-arealer i området, som påvirkes af projektet. Så vidt muligt, er 

diget holdt uden for § 3-arealerne, men da store dele af projektområdet er be-

skyttet natur, er der overlap flere steder.  

Vandløb 

Projektet påvirker det beskyttede vandløb Mose-Høll Bækken, der afvander til 

Spang Å, som igen afvander til Rands Fjord. Der indsættes et bygningsværk 

med sluse (højvandsklap) i Mose-Høll Bækken, som lukkes i tilfælde af tilbage-

stuvning fra Spang Å i tilfælde af langvarige luk af højvandsklappen ved udløbet 

af Spang Å. Problemstillingen er illustreret på nedenstående figur:  

 

Figur 3-7 Under normale forhold løber vandet fra Mose-Høll Bækken ud i Spang Å 

som løber ud i Rands Fjord gennem det åbne højvandslukke på udløbet 

markeret med cirkel (Grøn betyder åben, Rød betyder lukket). 
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Figur 3-8 Ved højvande i Rands Fjord lukker de passive højvandsklapper (markeret 

med rød cirkel). Såfremt de er lukkede i længere tid, vil vandet fra Spang 

Å begynde at fylde op og løbe ind gennem Mose-Høll Bækken og give an-

ledning til at oversvømme lavtliggende arealer langs bækken. 

 

Figur 3-9 Projektet etablerer en højvandsklap på Mose-Høll bækken ved den gamle 

vejbro. Højvandsklappen lukker ved indadgående strømning og sikrer at 

Spang Å ikke forplanter sig op igennem Mose-Høll bækken og dermed 

oversvømmer bagvedliggende arealer. Det er vurderet i tidligere projekter 

at tilstrømningen i sig selv fra Mose-Høll bækken ikke er kritisk. Såfremt 

der i fremtiden bliver et behov for afvikling af tilstrømningen, når klappen 

er lukket, kan lokaliteten forsynes med en simpel pumpestation. 
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Figur 3-10 § 3-beskyttet vandløb, Mose-Høll bækken, set fra Gl. Hvidbjergvej, hvor 

slusen skal etableres.  

Syd for Mose-Høll Bækken løber et andet vandløb, som ikke er beskyttet natur 

men ved besigtigelse beskrevet som en grøft eller afvandingskanal. Grøften luk-

kes af, hvor det ellers ville have fortsat under diget, og føres i stedet langs in-

dersiden af diget op til § 3 vandløbet Mose-Høll Bækken.  

Naturtyper 

Diget inddrager de beskyttede naturtyper eng og strandeng, se nedenstående 

figur. 
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Figur 3-11 Diget inddrager beskyttet natur i form af eng og strandeng. Bagvedlig-

gende strandeng vil efter digets etablering påvirkes, da det ikke overskyl-

des af saltvandsdække. 
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Diget placeres indenfor naturtyperne eng og strandeng og projektet inddrager i 

alt:  

› ca. 2950 m² eng  

› ca. 5500 m² strandeng 

Bagved diget er der registreret strandeng, som efter digets etablering ikke læn-

gere oversvømmes med saltvand og derfor forventeligt vil ændre karakter og 

vokse ud af beskyttelsen.  

Bagvedliggende strandeng, som påvirkes indirekte af diget: 

› ca. 4850 m² strandeng 

 

I alt påvirkes ca. 13.300 m² § 3-beskyttet natur af projektet. Som udgangs-

punkt skal arealet erstattes ved etablering af det dobbelt areal med tilsvarende 

naturtype.  

Det planlægges at etablere erstatningsnatur i et landvindingslag som hedder 

Vognkær Enge. Området er i dag drænet. Ved ophør med pumpning/fjernelse af 

højvandsklap og eventuelt mindre jordarbejder, vil arealet fremover over-

svømme med havvand af og til og der vil forventeligt udvikle sig strandeng nær-

mest havet og eng på de mere ferske dele længere indland.  

Det bemærkes at der langs Gl. hvidbjergvej er udpeget et engareal som beskyt-

tet natur. Luftfoto viser dog at området er intensiv driftet som mark. 

Bilag IV-arter 

Habitatdirektivets bilag IV indeholder en liste over dyrearter, som alle EU-lande 

er forpligtet til at beskytte. Beskyttelsen betyder et generelt forbud mod bevidst 

at forstyrre bilag IV-arterne med skadelig virkning for arten eller bestanden, 

samt at arternes yngle- eller rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges, 

jf. habitatdirektivets artikel 12. 

Odder 

Der er registreret odder ca. 260 m fra projektområdets sydligste placering. Od-

deren lever i tilknytning til vådområder og kræver meget plads, ofte mere end 

10 km vandløb. Hvis levestedet ikke optimalt, færdes odderen i et endnu større 

område og arten vil derfor med alt sandsynlighed være til stede ved Mose Høll-

bækken, som ligger ca. 430 m fra registreringsstedet. 

Mose-Høll Bækken tilstøder Spang Å, som fortsætter ud i Rands Fjord. Ved 

Mose-Høll Bækken etableres bygværk med sluse som lukkes under højvande. 

Omfanget af sluselukningerne vurderes at være begrænset til nogle få gange om 

året med længere varighed (op til 12 timer) samt et antal gange med begrænset 

varighed. Det vurderes derfor ikke, at slusen vil forstyrre bilag IV-arten med 

skadelig virkning.  

I tilfælde af at slusen er lukket, når odderen vil passere, skal arten krydse Gl. 

Hvidbjergvej. Vejen ender blindt ud til en mark og der er derfor meget 
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begrænset trafik. Vejen er i dag erstattet af den nye Hvidbjergvej, som forbinder 

Høll-området med motortrafikvejen. I anlægsfasen benyttes Gl. Hvidbjergvej 

som arbejdsvej. 

Buske og træer langs vandløbets bredder og planter i vandløbet er vigtige skju-

lesteder for odderen. I anlægsperioden er det et begrænset område omkring an-

læg af slusen og diget ved vandløbet der ryddes for beplantning og det vil gene-

relt blive tilstræbt at bibeholde træer, buske, bredvegetation, større sten, grene 

og tuer langs vandløbet. 

Større anlægsarbejder kan medføre vedvarende støj og have en væsentlig for-

styrrende effekt. Det anbefales at anlægsarbejder i nærheden af odderområder 

foregår imellem 1. juli - 1. oktober.  Anlægsarbejdet for slusebygværket foregår 

på denne strækning i april – juni 2021. Anlægsarbejdet for diget udføres i juni - 

medio august 2021. 

Markfirben 

Markfirben findes spredt i landskabet på åbne, varme, solrige skrænter såsom 

heder, overdrev, grusgrave, strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområ-

der. Der er flere områder med strandeng i projektområdet, dog er der ikke regi-

streret nogen markfirben. 

Der er ingen registreringer af markfirben i eller i nærheden af projektområdet 

ved de seneste Novana-overvågninger eller i forbindelse med Vejle Kommunes 

Biodiversitetsplan 2020-2024. Det kan ikke udelukkes at der findes markfirben 

inden for projektområdet, men det findes mindre sandsynligt da der ikke er tidli-

gere registreringer her eller i nærheden.  

Flagermus 

Vejle Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har registreret vandflager-

mus og dværgflagermus i området. Samtidig kan der forekomme flere flager-

musarter i området, hvilke dog ikke er registreret. Da der ikke fældes større 

gamle træer i forbindelse med projektet, vurderes det, at der ikke er risiko for at 

påvirke yngle- eller rasteområder for flagermus og at projektet ikke har en ef-

fekt på arterne.   

Padder  

Grønbroget tudse og strandtudse som kunne have levested på strandengene er 

ikke udbredt i dette område og kan derfor ikke blive påvirket.  

Natura 2000 

Projektområdet er er beliggende 6-9 km fra tre Natura 2000-områder.  

Projektetområdet er placeret 6 km fra Natura 2000-område nr. 78, Skove langs 

nordsiden af Vejle Fjord. Natura 2000-området omfatter fuglebeskyttelsesområ-

det F45 og habitatområde H671. Området er specielt udpeget for at beskytte de 

 
1 Natura 2000 basisanalyse 2016-2021, Skove langs nordsiden af Vejle Fjord 

(revideret udgave), Miljøministeriet  
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store, sammenhængende skovområder og de tilknyttede lysåbne plantesamfund 

langs kysten. 

Som følge af områdets afvekslende naturforhold og lange skovkontinuitet er der 

en usædvanligt høj biologisk mangfoldighed af både mere almindelige arter, der 

er karakteristiske for naturtyperne og af mere sjældne arter. Både blandt plan-

ter, svampe og insekter er der fundet mange rødlistede arter i områdets skove. I 

botanisk værdi vurderes skovene kun at blive overgået af Møns Klinteskov.Ud-

pegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 78 er vist i Tabel 2.  

Tabel 2 Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag 

for Natura 2000-område nr. 78. Tal i parentes henviser til de tal-

koder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets 

bilag 1 og 2.* angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. 

Arter og naturtyper, der er tilføjet udpegningsgrundlaget, er mar-

keret med "NY". 

 

 

Projektområdet er placeret 8 km fra Natura 2000-område nr. 79, Habitatområde 

H68, Munkebjerg Strandskov2. Natura 2000-området omfatter Habitatområde 

H68. 

Området er et meget kuperet skovområde på sydsiden af Vejle Fjord med stejle, 

mørke, nordvendte skrænter mod fjorden. Dele af området er fredet, blandt an-

det for at bevare den højstammede bøgeskov. Området er specielt udpeget for 

at beskytte skovnaturen i området. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-om-

råde nr. 79 er vist i Tabel 3. 

Tabel 3 Naturtyper, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-

område nr. 79. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for na-

turtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2.* angiver at der er tale 

 
2 Natura 2000 basisanalyse 2016-2021, Munkebjerg Strandskov, Miljøministeriet 



 

 

     
 28  HØJTVANDSSIKRING AF SOMMERHUSOMRÅDE I HØLL 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A201930-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Mijøvurdering/Projektbeskrivelse.docx 

om en prioriteret naturtype. Arter og naturtyper, der er tilføjet udpeg-

ningsgrundlaget, er markeret med "NY". 

 

Projektområdet er placeret 9 km fra Natura 2000-område nr. 111, Røjle Klint og 

Kasmose skov3. Området er beliggende på Nordvestfyn ud til Lillebælt og omfat-

ter habitatområde H95.  

Natura 2000-området består hovedsagelig af skov og agerjord, men indeholder 

derudover flere mindre forekomster af lysåbne habitatnaturtyper. Ved Røjle Klint 

består kystskrænten af artsrige kalkoverdrev med forekomst af en lang række 

arter, som er knyttet til kalkoverdrev. Desuden findes der flere forekomster af 

kilder, og foran klinten er der udviklet et mindre marint forland med strandvolde 

og rigkær. I skovene dominerer bøgeskovsnaturtyperne. Arealer med elle- og 

askeskov forekommer i lavninger og på selve skredfladerne ud mod havet. Den 

statsejede Kasmose Skov har ligget som urørt skov siden 1993. Området er spe-

cielt udpeget for at beskytte de veludviklede kystklinter samt de artsrige fore-

komster af skovnaturtyper, overdrev og kildevæld. Udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000-område nr. 111 er vist i Tabel 4. 

Tabel 4 Naturtyper, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-

område nr. 111. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for 

naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2.* angiver at der er 

tale om en prioriteret naturtype. Arter og naturtyper, der er tilføjet udpeg-

ningsgrundlaget, er markeret med "NY". 

 

 

 
3 Natura 2000 basisanalyse 2016-2021, Røjle Klint og Kasmose Skov, Miljømini-

steriet 

 


