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Forord

Forord
Den 1. september 2003 afholdt Oxbøl Statsskovdistrikt på vegne af Miljøministeriet en
høring i Oksbøl om forholdene på Skallingen syd for Blåvands Huk samt kystudviklingens
betydning for forholdene ved Esbjerg og Sædding under storm.
I forbindelse med høringen foreslog tidligere miljøminister Hans Christian Schmidt, at der
blev nedsat en arbejdsgruppe, som fik til opgave at tilvejebringe et grundlag til brug for
beslutninger om Skallingens fremtid.
Denne rapport er resultatet af arbejdsgruppens bestræbelser.
Skallingen og de omliggende arealer har gennem årene været genstand for mange og
omfattende undersøgelser, der på forskellig vis er afrapporteret overfor offentligheden.
Imidlertid har dette materiale på mange måder haft en form, der har gjort det vanskeligt
tilgængeligt, hvorved en formidling af værdifulde oplysninger har været vanskelig.
Det er arbejdsgruppens håb, at denne rapport kan medvirke til at øge og udbrede
kendskabet til de processer, der virker i området og til samspillet mellem dem.
Målgruppen er beslutningstagere og embedsfolk, men også andre med almen interesse
for området. Rapporten forudsætter ikke teknisk eller videnskabelig ekspertviden; men det
har ikke været muligt helt at undgå lidt fagsprog. For at øge læsbarheden er rapporten
derfor suppleret med en kortfattet ordliste med de vigtigste udtryk.
For at gøre teksten så flydende som mulig er det valgt at undlade litteraturhenvisninger i
teksten. Henvisninger til kildeteksterne findes bagest i rapporten som bilag nummer 2.
Litteraturliste.
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Kort over Skallingen
med angivelse af særlige lokaliteter, der omtales i teksten

Figur 1 Oversigt
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1. Indledning
Gennem en årrække har det regionalt været diskuteret om Skallingen er ved at forsvinde,
og hvad det vil få af konsekvenser. På denne baggrund blev situationen drøftet på et
møde den 17. maj 2002 i Oxbøl Statsskovdistrikts brugerråd, hvor det var opfattelsen, at
de lidt diffuse diskussioner og meldinger fra regionen ofte dækkede over en utryghed ved
situationen på Skallingen.
I Brugerrådet var der enighed om, at et offentligt møde i lokalområdet, ville være et oplagt
første skridt i retning af en konstruktiv og åben offentlig proces samt en mulighed for at få
gjort de regionale og lokale drøftelser mere faglige.
Dette møde blev efter offentlig annoncering holdt den 1. september 2003 i Den Gamle Hal
i Oksbøl. I mødet deltog ca. 150 personer, der hørte på indlæg fra et panel og deltog aktivt
i den efterfølgende diskussion. Miljøminister Hans Christian Schmidt deltog i paneldiskussionen og afsluttede mødet med at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle
tilvejebringe et bredt beslutningsgrundlag til brug for beslutningstagere i forhold til
Skallingens fremtid.
Referat af mødet i Oksbøl den 1. september 2003 er vedlagt som bilag 1.
På baggrund af mødet i Oksbøl blev den ønskede arbejdsgruppe nedsat med følgende
deltagere:
Ulrik Lorenzen, Oxbøl Statsskovdistrikt (formand)
Sven Wodschow, Oxbøl Statsskovdistrikt (sekretær)
Albert Nielsen, Ribe amt
Christian Laustrup, Kystdirektoratet (frem til 2006)
Per Sørensen, Kystdirektoratet (fra 2006)
Erik Brenneche, Esbjerg Havn
Niels Nielsen, Københavns Universitet
Jens Larsen, Blåvandshuk Kommune
Arbejdsgruppen har defineret følgende delmål for den videre proces, hvoraf gruppens
afrapportering er første skridt:
•
•

Gennemskuelighed og borgerinddragelse i forvaltningen af Skallingen.
Troværdig formidling af eksisterende viden, planer og beslutningsgrundlag.

Konkret har gruppens afrapportering således taget udgangspunkt i de lokale diskussioner
og holdninger, der omfatter emner spændende fra stormflodssikkerheden for borgerne i
Sædding og Hjerting til ønsker om at bevare Skallingen, som den er i dag.
En gruppe særligt interesserede borgere har haft lejlighed til at ytre sig om rapporten på et
møde i Oksbøl den 6. juni 2005.
Foråret 2005 påkaldte minerne på Skallingen sig megen opmærksomhed. Skallingen
ønskes ryddet for miner indenfor en kort årrække, hvilket der på bedste vis er søgt taget
højde for i rapporten. Minerydningsprojektet gennemføres i perioden 2006 til 2008.
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Nærværende rapport begrænser sig arealmæssigt til at omfatte Skallingen fra høfde 6 til
Skalling Ende, samt Referenceområdet og Langli, som det fremgår af oversigtskortet på
figur 1.

Håndkoloreret målebordsblad 1:20.000 fra perioden 1842-99
med indlagt kystlinie fra ortofoto 2004
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2. Ejerforhold og forvaltningen af Skallingen

Ejerforhold
Den naturfredede del af Skallingen udgør ca. 1.150 hektar, og ejes af Skov- og
Naturstyrelsen ved Oxbøl Statsskovdistrikt. Hovedparten af arealet er engarealer.
Ejerskabet omfatter tre mindre bygninger, beliggende samlet og med Vogterhuset som
den mest markante. På det fredede areal findes et mindre antal privatejede sommerhuse,
der primært udgøres af de 17 huse på Svenske Knolde.
Transport- og Energiministeriet ejer ved Kystdirektoratet de ca. 540 hektar strand- og
klitarealer sydvest, syd og sydøst for Skov- og Naturstyrelsens naturfredede engarealer.
Skalling Ende udgør en væsentlig del af dette areal. Der findes to parkeringspladser og en
enkelt bygning på arealerne.
Øen Langli på ca. 82 hektar ejes af Skov- og Naturstyrelsen ved Oxbøl Statsskovdistrikt.
Øen rummer en enkelt bygning.
Forvaltning
Engarealerne
Af hensyn til naturen og friluftslivet afgræsses de af Skov- og Naturstyrelsen ejede
engarealer af privatejede kreaturer. Engarealerne er inddelt i et antal græsningsfenner, der
er hegnet med enkelttrådet el-hegn. Skovdistriktet fører tilsyn med de ca. 700 kreaturer,
der græsser arealerne fra omkring den 10. maj til sidste uge i september.
Københavns Universitet ejer Skalling-Laboratoriet, der ligger i sydkanten af Ho Plantage.
På engarealerne har Universitetet opsat forskelligt videnskabeligt måleudstyr, hvis
placering er af midlertidig karakter.
Jagten er i sin helhed lejet ud til den lokale jagtforening.
Rammerne for skovdistriktets arealdrift er givet i Driftsplan for Oxbøl distrikt 1993 – 2008,
der årligt har været fulgt op af konkrete drøftelser med Danmarks Miljøundersøgelser.
Strand- og klitarealerne
Der udføres i dag ikke kystbeskyttelse på disse af Kystdirektoratet ejede arealer.
Stenhøfderne ved Skalling Ende har bortset fra påbygning af et parallelværk ved høfde
Syd i 1990 aldrig krævet vedligeholdelse.
Der udføres ikke sandflugtsdæmpning ud over meget begrænsede tiltag snævert omkring
de to parkeringspladser. De to offentlige parkeringspladser ryddes lejlighedsvis for
indføget sand.
Jagten på det offentligt tilgængelige areal er i sin helhed lejet ud til den lokale jagtforening.
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Minefelt
I 1944 udlagde de tyske besættelsestropper ca. 72.000 personel- og panserminer på
Skallingen. Efter krigen blev størstedelen af disse miner fjernet; men et areal på ca. 240
hektar blev ikke ryddet. På dette areal lå i størrelsesordenen 11.000 miner. Dette område
blev afspærret i 1947 med minepæle og hegn. Med tiden er hegnet og en del af pælene
forsvundet.
Forsvaret vurderede i 2005, at der fortsat forefindes ca. 7.000 miner på Skallingen, hvoraf
5 % antages at være fuldt funktionsdygtige. Det minerede areal er i 2005 blevet indhegnet,
og hegnets omfang fremgår af figur 2.
Der ryddes miner frem til udgangen af 2008, hvorefter minerede klit- og strandområder er
ryddet og frigivet. Rydningen foregår overvejende ved mekanisk rydning. Retableringen
sker under videst mulig hensyntagen til naturen, idet klitterne genskabes.

Figur 2 Oversigt over mineafspærringens omfang. Kystnær etape samt 1. etape ryddet i 2006.

Langli
I perioden 1983 - 2002 benyttede Danmarks Miljøundersøgelser Langli til feltstation med
fast bemanding gennem hele året. I dag benyttes boligen kun lejlighedsvis til disse
fugleobservationer.
Der finder generelt ingen aktiviteter sted på øen bortset fra publikumsbesøgene i den åbne
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periode fra 16. juli til 15. september, samt skovdistriktets lejlighedsvise brug og
vedligeholdelse af bolig og udhus. Hertil kan komme forskellige videnskabelige
undersøgelser samt distriktets ræve- og skarvbekæmpelse og indsamling af affald.
Sommerhusene
Sommerhusene passes af ejerne indenfor rammerne af den almindelige lovgivning
herunder områdets fredningsbestemmelser.
Den offentlige vej
Vejen til de to offentlige parkeringspladser passes og vedligeholdes i et samarbejde
mellem Varde Kommune og Oxbøl Statsskovdistrikt.
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3. Skallingens dannelse og udvikling
Skallingens udvikling frem til i dag
Ved Skallingen forstås her det stort set ubebyggede område, der strækker sig fra høfde 6
til Skalling Ende, se figur 1.
Skallingen er dannet af havets kræfter og er under fortsat udvikling. Mange har en forestilling om, at Skallingen er opstået for længe siden, har været stabil i "gamle dage" og
først nu i nyere tid er ved at forsvinde. Sådan forholder det sig imidlertid ikke.

Skallingens dannelse er i sig selv udtryk for en udvikling - ellers var den aldrig opstået.
Skallingen har været under omformning, så længe den har eksisteret, og den udvikler sig
den dag i dag. Opgaven er derfor ikke at træffe beslutning om en fremtidig udvikling på
baggrund af en stabil og "naturlig" situation i dag, men derimod at vælge i konsekvens af
såvel naturkræfternes påvirkning, som de nuværende kulturskabte indgreb på og ved
Skallingen - med baggrund i de 2 scenarier i kapitel 7 og sammenfatningen i kapitel 8.

I et geologisk tidsperspektiv er Skallingen opstået for et øjeblik siden. Det er sjældent, at
naturlige landskabsforandringer forløber så hurtigt, og i Danmark er Skallingen et
enestående naturfænomen - i det mindste ved sin størrelse. Rundt om i verden findes dog
lignende landskabsdannelser, og mange har det fællestræk, at de både udgør en meget
vigtig naturressource og har stor samfundsmæssig betydning på grund af kombineret
udnyttelse til rekreative formål og beboelse. Herudover benyttes de tilhørende dyb oftest til
besejling af det bagvedliggende tidevandsområde.
Da betydningen af disse værdier/egenskaber er vokset markant gennem de senere årtier,
har bl.a. Skallingen været genstand for studier over, hvordan denne landskabsform opstår
og udvikler sig.

Skallingen er en del af en barrierekyst
I geologisk og geografisk forstand er Skallingen en
såkaldt barriere-halvø, der indgår i en overordnet
landskabsdannelse, der omfatter barriereøerne Fanø,
Manø og Rømø, de mellemliggende dyb (Grådyb,
Knudedyb, Juvre Dyb, Lister Dyb) og den
bagvedliggende lagune (Vadehavet). Den samme
landskabstype kan i øvrigt følges langs hele
Nordvesttyskland og dele af Holland, se figur 3.
Hvornår Skallingen er opstået kan man kun gisne om. Et
Figur 3
godt bud er, at den blev dannet kort efter sidste istids
afslutning – for ca. 15.000 år siden. Dengang stod havet ca.100 m lavere end nu, fordi
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vandet var bundet i de store iskapper. Som konsekvens af den begyndende afsmeltning
steg havspejlet og oversvømmede de udbredte, svagt mod vest hældende sletter, bl.a.
dannet af smeltevandet fra Varde Å. Uden for kystlinien dannede bølgerne et konkavt
profil i havbunden, hvis form var i overensstemmelse med bølgeenergien, et såkaldt
ligevægtsprofil. Noget sand blev ført ud i havet, mens andet vandrede mod land og
opbyggede en sandryg på lavt vand et stykke ude i havet. Den faglige betegnelse for det
dannede landskabskompleks er en ”barrierekyst” med en bagvedliggende ”lagune”,
se figur 4.

Figur 4 Barrierekystens landskabselementer

I takt med den stadigt stigende vandstand ”rullede” hele dette landskab, barrieren og
lagunen, mod land, - en udvikling der er fortsat frem til i dag og stadig er i gang - fordi
havet endnu stiger i forhold til land.
Oprindeligt var barrieren bred, flad og ubevokset, men efterhånden blev der dannet et
klitbælte ude langs stranden og bag dette var der læ for bølgerne, og her kunne marsken
udvikles.
I 1600-tallet blev Sydvestjylland og NordFriesland ramt af den værste stormflod gennem
de seneste 1000 år. Mange klitter på Fanø og Rømø ”overlevede”, men på Skallingen blev
de formentlig skyllet væk. På et kort fra 1652 er Skallingen angivet som en stor sandflade,
omtrent som Søren Jessens Sande (ved Nordfanø) inden denne blev landfast, dog med et
lille centralt klitområde. På kortene fra 17- og 1800-tallet voksede klitområdet. Da loven om
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Esbjerg Havn vedtages i 1868, er klitområderne tiltaget, så Skallingens massive centrale
kerne findes omtrent som den ses i dag. I kommissionsbetænkninger fra begyndelsen af
dette århundrede udtrykkes bekymring over de store forandringer, der til stadighed sker,
ikke mindst deres betydning for stabiliteten af sejlrenden gennem Grådyb. Nord og syd for
den massive, centrale klitrække var barriereryggen lav, og selv under små stormfloder
skyllede havet her tværs over Skallingen. Lokale bønder øjnede muligheder for at udvide
græsningsarealerne på marsken, hvis de ”svage” strækningen blev forseglet. I 1905 og i
1930-erne blev der derfor bygget en række diger og anlagt høfder på Nord- og
Sydskallingen. Havets overskyl blev reduceret, og vegetationen koloniserede de
resterende nøgne sandflader. Men vi skal helt frem til 1950’erne, før Skallingen-marsken
var fuldt reetableret. Selv om omridset af Skallingen i grove træk har været uændret
gennem de sidste 300 år, er Skallingen som helhed rykket omkring 900 m mod
hovedlandet i denne periode, - en gennemsnitlig tilbagerykningshastighed på ca. 3 m om
året.

Lidt mere om en barrierekyst
Afstanden mellem barrieren og fastlandet bestemmes af forholdet mellem de lokale bølger
og strandplanets hældning. Længden af de enkelte barriereøer på barrierekysten (det vil
sige afstanden mellem dybene) afhænger især af tidevandsstørrelsen og arealet af
lagunen bag barrieren.
Bredden af barriereøen bestemmes blandt andet af, hvor hurtigt vandstanden i havet
stiger. Hvis havspejlet stiger, vil sådanne barrierer (såkaldte transgressive barrierer)
normalt bevæge sig landværts. Jo kraftigere havspejlsstigning, jo hurtigere vil flytningen
mod land være, og jo smallere vil barrieren blive.
Barriereøen bevæger sig ved, at den nedbrydes langs havfronten og opbygges på
bagsiden. Opbygningen sker især ved overskylning, vindfygning og marskdannelse. Hvis
havspejlet stiger kraftigere, så barrieren skal bevæge sig hurtigere, bliver barrieren
tyndere, så mængden af overskylninger øges, og afstanden til bagfronten mindskes.
Hvis man derfor på en sådan barriere bygger diger og klitforstærkninger eller sandflugtsdæmper, er det således i endnu højere grad de naturlige opbyggende og bevarende
mekanismer, som forstyrres, end det er de nedbrydende. Og på langt sigt vil virkningen på
barrieren være negativ – barrieren bliver endnu smallere; se principskitsen af 'den
transgressive barriere', figur 5.
Den naturlige barriere er i dynamisk ligevægt med de processer, der virker på den. Den er
blød og sej i stedet for at være hård og skrøbelig. Prøver man at fastholde barrierens form
- at gøre den hårdere - så bliver den samtidigt mere skrøbelig som vist på figur 5c.
Ikke alle barriereøer bevæger sig landværts. Hvis havspejlet sænkes lokalt (fx på grund af
landhævning), eller hvis tilførslen af sediment er meget stor, kan en allerede dannet
barriere udbygges søværts. I sidstnævnte tilfælde kan det ske selv under stigende
havspejl, hvilket Rømø er et eksempel på. En sådan kyst kaldes en regressiv barriere.
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Figur 5
A: OVERORDNET UDVIKLINGSMODEL AF BARRIEREN, DER ”RULLER” IND UNDER STIGENDE
VANDSTAND:
Et tværprofil af en typisk barriere, eller rettere et typisk barrieresystem, indeholder en serie karakteristiske
landskabselementer: M) marsk/strandeng, LV) lagune/vade, OK) overskylstunge med klitter, HK) havklit, SB)
strandbred, SP) strandplan. Såfremt der ikke sker ændringer i den dynamiske påvirkning (vindforholdene og
dermed bølgerne, og sedimenttransporten) og sedimenternes kornstørrelser, og det således kun er
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middelhavspejlet, der stiger fra (1) til (2) og til (3), vandrer ikke blot barriereryggen, men hele landskabssystemet ind over den oprindelige landoverflade (OL). Systemets masse og karakteristiske form forbliver den
samme. Bemærk at marskaflejringerne fra situation (1) er kommet til syne på strandplanet i situation (3).
Omkring Benknolde på Skallingen kan man ved springtids lavvande finde marskaflejringer mellem 1. og 2.
revle
B: UDVIKLING AF EN BARRIERE MED LAVE KLITTER:
Når barrieren vandrer ind, sker det ikke som en jævn bevægelse. På en barriere, hvor der ikke er foretaget
indgreb (høfder, diger og sandflugtsdæmpning), varierer klitlandskabet langs kysten både i højde og bredde.
Under stormfloder vil der ske klitgennembrud og de laveste klitter bliver overskyllet (1). Klitfronten eroderes,
rykker tilbage, og efterlader en bred strandbred. En del af sedimenterne føres til havs, men store mængder
bliver transporteret med det overskyllende vand ind over barrieren. Sandet aflejres i såkaldte
overskylstunger bag klitrækken, og en del transporteres helt ud i lagunen (2). Den brede strandbred og de
lave udbredte sandflader (overskylstungerne) er nu frie depoter for sandfygning og dermed ny klitopbygning
(3). Kystlinjen er rykket tilbage, men sandmassen over linjerne b1, b2 og b3 (=middelvandstanden) og
barrierens bredde er uændret.
C: UDVIKLING AF EN BARRIERE MED HØJE KLITTER:
Forsøger man at stabilisere havklitten ved tilplantning på toppen, hver gang der blæser sand op fra stranden,
øges klittens højde. Stormfloder kan nu ikke skylle over klitten. Men bølgernes erosionsevne er uændret.
Klitfronten rykker tilbage og alt det frigjorte sediment forsvinder ud i havet eller langs kysten. Der sker
reduktion af både sandmasse og bredde. Barrieren bliver dermed mere skrøbelig.

Vandstand og stormfloder ved Skallingen
Skallingen eksisterer som nævnt i et dynamisk samspil med sine naturlige omgivelser. I
det følgende gennemgås udviklingen i de vigtigste procesfaktorer, som påvirker den, dvs.
havspejlsniveau, tidevand og vind. Vinden er især interessant, fordi den er bestemmende
for ekstraordinære højvands- og bølgeforhold.
Vandstanden
Det er almindeligt antaget, at havspejlsstigningen efter sidste istid aftog stærkt for omkring
6.000 år siden, og at der i de sidste 2.000 år kun har været tale om en meget beskeden
havspejlsstigning. Men den grundlæggende tendens er altså fortsat en stigning, figur 6.
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Trend: 4.2 mm/år (1970 – 2000)

Figur 6 Den årlige middelvandstand vist for de sidste hundrede år. Den rette, fuldoptrukne linie viser
tendensen for hele perioden, mens den stiplede, rette linie viser tendensen de sidste 30 år.
Den fuldt optrukne angiver 19 års beregnet glidende middel.
(DNN: Dansk Normal Nul).

Den årlige middelvandstand for Esbjerg er præget af store variationer fra år til år, som kun
i nogen grad kan forklares med lokale meteorologiske forhold (kraftige storme, år med
mange lavtrykspassager osv.). Sammenholdes vandstandsudviklingen i Esbjerg med
andre danske målestationer, forekommer høje og lave vandstande samtidigt, hvilket viser,
at vandstandsforholdene i de danske farvande i høj grad styres af de overordnede vandstandsforhold i Nordsøen og Nordatlanten.
Overordnet viser de sidste 100 år en vandstandsstigning på 1,1 mm/år. Dette dækker dog
over store forskelle i delperioder, se figur 6. Noget tyder på, at der i 1960'erne har været
tale om ikke alene stilstand i vandstandsudviklingen, men om et mindre fald. Denne
aftagen er imidlertid afløst af fornyet stigning fra begyndelsen af 1970'erne, hvor
stigningen har været 4,2 mm/år.
Tidevand og stormfloder
Farvandet omkring Skallingen er et såkaldt mikro-tidalt område med et middeltidevand på
1,5 m, som svinger mellem et nip-tidevand (ved halvmåne) på 1,3 m og spring-tidevand
(omkring ny- og fuldmåne) på 1,7 m. Meteorologiske betingede vandstandsændringer kan
være meget større. Den højest målte vandstand ved Esbjerg igennem de sidste 100 år
fandt sted under en stormflod i 1981. Den var 4,4 m over DNN (Dansk Normal Nul).
Vandstande i Vadehavet over 3 m DNN betegnes som stormfloder, men vandstande over
2,4 m DNN betragtes som et vigtigt morfologiske niveau, fordi klitfoden langs Skallingen
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(grænsen mellem strandbredden og klitten) netop ligger i 2.4 m DNN. Overskrider
vandstanden dette niveau sker der erosion af klitfronten.
Alle vandstande, der har overskredet 2,4 m DNN i Esbjerg gennem de seneste 100 år, er
vist på figur 7. Hyppigheden af disse ekstraordinære højvande varierer gennem perioden,
men specielt gennem de sidste 20 år er frekvensen imidlertid steget væsentlig.
Vindretninger fra sydvest og vestsydvest er ansvarlige for de fleste stormfloder og
forårsager også de største. Dette har haft en væsentlig konsekvens for Skallingens
yderkyst, der er sydvestvendt. Siden 1970’erne er vindenergien steget samtidig med, at
den fremherskende vindretning har skiftet fra nordvest til vest, ja endog til vestsydvest.
Dette skift kan måske forklare det øgede antal af ekstreme vandstande og stormfloder ved
Esbjerg.

Figur 7 Stormflodshændelser registreret i Esbjerg og den herskende vindretning under hændelsen.
Kun den højeste vandstand under hver stormflod er angivet.

.
Ændringer af Skallingens marskområde og østkyst
Undersøgelser af denne del af Skallingen har fundet sted siden 1930’erne, hvor
opvæksten af marsk på den ellers nøgne sandflade tog sin begyndelse. I 1950’erne var
hele sandfladen vegetationsdækket, og siden er marskens niveau hævet med
gennemsnitlig ca. 3 mm/år. Detaljerede undersøgelser fra 1972 og frem til i dag viser, at
denne vækstrate er fortsat. Dvs. at med en vandstandsstigning på godt 1 mm/år, kan
marskoverfladens niveau mageligt følge med den gennemsnitlige vandstandsstigning
gennem de seneste 100 år. Det er derimod et åbent spørgsmål, hvordan marsken vil
udvikle sig, hvis den registrerede stigning på over 4 mm/år gennem de sidste 30 år
fortsætter.
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Skallingens østlige kystlinie, grænsen mellem vade og marsk, er rykket frem mod nordøst
med en rate, der stort set svarer til yderkystens tilbagerykning.

Ændringer af Skallingens kystlinie mellem Hvidbjerg og Skalling Ende
(Udviklingen omkring Skalling Ende er omtalt på side 27).
Kysttilbagerykningen – erosion af forklitten
På grundlag af en sammenligning af kortmateriale og opmålinger fra 1804, 1870, 1910,
1971, 1981, 1988 og 1990 fremgår det, at Skallingens vestkyst har været under stadig
tilbagerykning siden 1804 se tabel 1. Selv om tallene kun viser en generel tendens, er der
ingen tvivl om, at størrelsesordenen er korrekt. Det er tankevækkende, at gennemsnittet
på hele strækningen for begge perioder (1804-1910 og 1910-1990) er ca. 3 m/år.
Periode
1804-1910
m/år

1910-1990
m/år

Nordlige del

3,6

2,1

3,0

550

Centrale del

3,3

4,8

4,0

730

Sydlige del

3,3

1,3

2,4

450

Hele strækningen

3,4

2,7

3,1

580

Kystafsnit

1804-1990
m/år
i alt m

Tabel 1. Kysttilbagerykningsrater på Skallingens vestkyst de sidste knap 200 år

Tilbagerykningen er størst i den centrale og nordlige del, men aftager mod syd. Længst
mod syd afløses tilbagerykningen periodevis af fremrykning, hvilket formodentlig skal ses i
sammenhæng med Skalling Endes udvikling, (se afsnittet om Skalling Ende, side 27).

Tværprofiler
Præcise størrelser for kysterosion og sedimentbalancer fås bedst ved opmålinger af
tværprofiler. Som eksempel er valgt to af Kystdirektoratets vestkystlinjer '6380' (ved den
nordligste P-plads), og '6420' (4 km sydligere, umiddelbart syd for Vogterhuset). Liniernes
placering fremgår af figur 1. Figur 8 og 9 viser profilernes udvikling gennem de sidste godt
20 år.
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Figur 8 Klitfrontens udvikling i vestkystlinien '6380', 1981 - 2003

Profilopmålingerne ved linie 6380 afslører, hvordan klitopbygningen på bagsiden delvis har
kunnet følge med nedbrydningen langs kysten. Dette skyldes i væsentlig grad turisternes
slitage af klittoppens vegetation, når de færdes fra den store P-plads til stranden.
Klitsandet eksponeres og kan dermed lettere transporteres af vinden.

Figur 9 Klitfrontens udvikling i vestkystlinien '6420', 1981 - 2002

Det omvendte ses syd for Vogterhus (linie 6420), hvor turistslitagen er af mindre omfang
siden 1980'erne. Den tidligere 13 m høje klit kan have været et resultat af beplantning af
klittoppen tidligere i århundredet, hvilket har fået klitten til at vokse ekstraordinært i højde
og ikke i bredde. Under stormfloder eroderes derfor fronten af klitten, og sandet
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transporteres væk fra kysten. Kun en mindre del blæser om på klittens læside. Resultatet
er et stort tab af klittens nettovolumen og følger modellen i figur 5 c.

Når klitrækken gennembrydes under stormflod
Foruden vindens medvirken til klitopbygning ved sandflugt er klitterne præget af talrige
stormflodsgennembrud, de såkaldte havrendinger. Store sandmasser er således ført om
på læsiden af klitrækken i gennembrudszonerne og har dannet store, decimeter til meter
tykke aflejringer, de såkaldte overskylstunger, se figur 10

Figur 10 Skråfoto,der viser overskylstunger over den nordlige del af Skallingen efter stormfloderne i
1990. (Foto: N.Nielsen)

Den naturlige havrendingsaktivitet og sandtilførsel til bagbarrieren ophørte i begyndelsen
af århundredet som følge af digeanlæg på alle "svaghedsstrækninger" i klitrækken. I
1970'erne og 1980'erne er der dog på ny sket gennembrud. I 1979-80 overtog staten
forvaltningen af Skallingen, og siden har man ikke repareret eller genopført digerne.
Derimod forsøgte man at vedligeholde klitfronten ved stadig tilplantning med hjælme.
Senest gennembrød stormene i 1990 klitterne flere steder omkring Høje Knolde, hvilket
medførte dramatiske ændringer i forklitlandskabet. Esbjerg Havn, Kystdirektoratet og
Københavns Universitets Geografiske Institut gennemførte et omfattende
udredningsarbejde af områdets udvikling, og en af konklusionerne var, at enhver form for
indgreb syd for høfdegruppen ved Hvidbjerg, også genplantning, skulle ophøre, bl.a. som
konsekvens af at Skallingen i 1979-80 ændrede status og blev et naturfredet område.
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Siden 1990 og frem til i dag er der gennemført detaljerede undersøgelser, herunder årlige
profilopmålinger af et gennembrud med tilhørende overskylstunge, der blev dannet under
stormfloden i januar 1990. Undersøgelsesområdet ligger sydøst for Høje Knolde,
se figur 1.
Områdets udvikling gennem de sidste 13 år, som alene er betinget af naturens egne
processer, er illustreret i figur 11 og 12.

Figur 11 Overskylstungens dimensioner, geomorfologi og udvikling.

Summarisk kan udviklingen af gennembrud og overskylstunge beskrives således:
Stormfloderne i 1990 gennembrød lave klitter og et dige. Store dele af sandmassen blev
ført ind over den bagvedliggende lave marskflade og dannede en tunge på 10 – 35 cm
tykkelse. Bølgerne kom fra en vestlig retning, hvilket forklarer, at overskylstungens
orientering ligger skråt i forhold til kystlinien, se figur 11.
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Figur 12 Profilopmålinger af overskylstunge 1990-2003. Profilernes placering fremgår af figur 11

I gennem de sidste par år er niveauet mellem strand og tunge blevet så højt, at der nu er
ved at opstå reelle forklitter, og der er klitvækst også på tungens centrale del. Bemærk i
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øvrigt på figur 11, at tungens orientering nu er næsten vinkelret på kystlinen, hvilket er i
overensstemmelse med (som nævnt tidligere) bølgeenergiens drejning mod sydvest.
Tærsklen mellem strandbred og tungen lå i ca. 2,4 m DNN, hvilket betød, at mange mindre
og større efterfølgende stormfloder skyllede ind over tungen. På figur 12 ses tungens
morfologiske udvikling. Niveauet på tungens centrale overflade vokser kun ganske
langsomt. Derimod dannes der klitter langs tungens kant, og over godt 10 år er disse
vokset til 5 – 7 m’s højde. Og samtidig er klitterne vokset ind mod tungens centrale del.
Volumenberegninger for områder, der overskylles, viser i modsætning til tilsvarende beregninger for strækninger med høje klitter, at materialebalancen hele tiden er positiv, selv
om kysten rykker tilbage, se tabel 2. Dette gælder ikke blot i selve overskylssituationen,
men også i perioden mellem stormfloderne. Når overskyllet finder sted, lægges der sand
ind bag kystlinien, og i perioderne mellem stormfloderne blæser der sand ind fra stranden,
som aflejres som klitter på overskylstungen.

Skallingens tilbagerykning foregår ikke jævnt, men i ryk, som er direkte relateret til stormflodsaktiviteten. I de seneste år har denne været forøget, og flere steder er der som følge
heraf sket nye klitgennembrud.
Gentagne opmålinger af kystprofiler i såvel gennembrudsområder som i områder, hvor
forklitten er intakt, viser, at effekten af overskyl er positiv og alt andet lige vil bidrage
positivt til Skallingens sedimenthusholdning.

Volumenudvikling
Overskylstunge
m3
År

Måned

1990
1991
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

MAR
MAR
MAR
APR
SEP
APR
APR
APR
AUG
SEP
AUG
AUG
JUN

Klitter
0

61.200
68.400
75.000
85.200
102.200
96.800
104.400

Tungens
centrale
del
0

16.700
25.500
35.200
53.850
28.650
26.000
37.200

Volumen udvikling af gennemsnitsprofil
per meter kystlinie

Strand

Total

0
-3.200
-2.000
-6.000

0

-20.400
-25.600
-28.000
-27.600

57.500
68.300
82.200
111.450

-27.600
114.000
Kysttilbagerykning (+ 1m DNN):

Overskylstunge
n
m3 m-1
kystlinie
0

Profil 6420
m3 m-1
kystlinie

288
342
411
557

0
-31
-96
-164
-156
-150
-217
-216
-250
-338

570
3 m/år

-402
-391
4 m/år

Tabel 2. Volumenudvikling i specifikke områder på overskylstungen og langs gennemsnitlige
kysttværsnit af en meters bredde.

De underliggende årsager til Skallingens tilbagerykning må derimod findes i et stigende
havspejlsniveau, suppleret med stigende tidevandsstørrelse og forskydninger mellem de
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fremherskende vindretninger. Stormflodsaktiviteten fungerer som den udløsende faktor for
en latent, dvs. skjult, udvikling.
Den faktiske, observerede udvikling forløber således altid med en vis forsinkelse i forhold
til den latente ligevægtstilstand. I perioder med forhøjet stormflodsaktivitet indskrænkes
denne forsinkelse og omvendt kan den øges i rolige år, selv når havspejlsstigningen
forløber jævnt. Men havspejlsniveauet må ses som den platform, der er bestemmende for
hvor vidtrækkende betydning en stormflod kan få. Havspejlet i de seneste årtier er steget
hurtigere, end gennemsnittet for det seneste århundrede - og hvis denne udvikling
fortsætter - vil Skallingens naturlige reaktion som barrierehalvø være, at den bliver
smallere og lavere. Men den vil ikke af den grund blive truet på sin eksistens.
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4. Erosion og sedimenttransport
Skallingen er dannet af materialer, som blev transporteret langs Vestkysten og omkring
det nuværende Blåvands Huk. På et tidspunkt ophørte transporten omkring Blåvands Huk,
formentlig fordi kysten havde nået en position, hvor bølgebrydervirkningen fra Ydre Horns
Rev var så stærk, at der ikke var transportkapacitet til at transportere materialet langs
Skallingens kyst mod sydøst.

Figur 13 Grådybs tidevandsområde, Esbjerg Havn.

Materialet aflejres herefter ud for og nord for Blåvands Huk. En del fortsætter mod syd i
forlængelse af kysten, og efterhånden er der dannet et større lavvandet område, som er
vokset op som en krumoddedannelse syd for Blåvands Huk (fig. 13 og 14).

Figur 14 Satellitfoto år 2000
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Der transporteres formentlig sand ad to ”stier” langs Skallingen (fig. 15). Der er kystnær
sedimenttransport langs kysten som følge af dennes orientering i forhold til bølgerne fra
Nordsøen. Da der ikke kystnært kommer sediment omkring Blåvands Huk, eroderes
materialet, som indgår i denne sedimenttransport, fra Skallingen, og kysten rykker tilbage
(fig. 19). Undtaget herfra er de nordligste ca. 2 km, som ligger i læ af det lavvandede
område syd for Blåvands Huk.

Figur 15 Sedimentbudget 2001. Kystdirektoratet.
Erosion, transport og aflejring m3/år
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Erosionen har i hvert fald foregået siden 1804, fra hvilket tidspunkt det første pålidelige
kort stammer. Nettoerosionen på Skallingens kyst er ca. 600.000 m3 pr. år.
Sedimenttransporten i sydøstgående retning vokser derfor op til en størrelsesorden på
600.000 m3 pr. år ved Skalling Ende.
Herudover foregår der sedimenttransport på lidt støre vanddybde - formentlig ca. 6 m
vanddybde - hvor sedimentet stammer fra aflejringen syd for Blåvands Huk.
Kystdirektoratet har på grundlag af modelberegninger og oplysninger om
oprensningsmængder i Grådyb anslået denne transport til ca. 200.000 m3 pr. år.
Skalling Endes dynamik
Skalling Endes dynamik kontrolleres af sedimenttransporten langs kysten,
bølgepåvirkningen fra Nordsøen og de to tidevandsløb Grådyb og Hobo Dyb.

Under naturlige forhold, dvs. uden
oprensning i Grådyb, foregår
sedimentomsætningen som vist på
figur 16. Sedimentet fra nordvest
drejes af bølgerne mod nordøst
omkring Skalling Ende, indtil
sedimentet møder Hobo Dyb.
Ebbestrømmen fra Hobo Dyb vil
transportere sedimentet mod sydøst
ud mod Grådyb og danne et
ebbedelta. Under denne proces vil det
meste af sedimentet transporteres ned
i Grådyb, men en del vil passere
ebbedeltaet mod nordøst og videre ind
i Ho Bugt og her aflejres på Langli
Sand.

Figur 16 Naturlig sedimenttransport omkring
Skalling Ende, Kystdirektoratet
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Ebbestrømmen i Grådyb vil
transportere sedimentet mod sydvest
og aflejre det i et ebbedelta. Herved er
Tørre Bjælke nord for Grådyb og Våde
Bjælke syd for Grådyb dannet. Tørre
Bjælke fungerer som en bølgebryder,
der beskytter Skalling Ende.

4. Erosion og sedimenttransport

På grund af skibstrafikken til Esbjerg
vedligeholdes en større dybde end
den naturlige i Grådyb.
Den naturlige dybde i Grådyb er ca.
3,5 m. Siden 1870 er dybden med
mellemrum forøget af hensyn til
skibstrafikken.
Der opretholdes nu en vanddybde på
11 m DNN (fig. 17).
For at opretholde denne dybde må
renden oprenses kontinuerligt.
Oprensningsmængderne fra 1967 til
2000 fremgår af figur 18.
Figur 17 Vanddybder på Grådyb Barre, Esbjerg Havn

OPRENSNING I SEJLLØBET TIL ESBJERG 1967-2004
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Figur 18 Oprensningsmængder i Grådyb, Esbjerg Havn

En del af det oprensede materiale fra den østlige del af Grådyb, der som nævnt stammer
fra den kystnære sedimenttransport, klappes på Våde Bjælke. Dette afviger som nævnt fra
det naturlige aflejringsmønster, hvor materialet aflejres både på Tørre Bjælke og Våde
Bjælke. Da Tørre Bjælke således tilføres betydeligt mindre sediment, vil den efterhånden
nedbrydes af bølgerne. Beregninger (Bardram, 1994) tyder på, at nedbrydningen andrager
ca. 140.000 m3 pr år i perioden 1950 – 93. Dette betyder, at Tørre Bjælkes funktion som
bølgebryder og beskyttelse af Skalling Ende er reduceret. Herved forrykkes balancen
mellem tilført sediment og bølgepåvirkning, og Skalling Ende vil netto eroderes, dvs.
trække sig tilbage.
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Figur 19 Kystudvikling Skallingen, Geografisk Institut, KU og Kystdirektoratet 2002

I periode fra 1960 til 1969 blev dybden i Grådyb forøget fra 7,4 m til 10 m DNN.
Opmålinger fra 1971 og 1981 (fig. 19) viser, at Skalling Ende i denne periode har trukket
sig ca. 1,4 km mod nordvest, svarende til en erosion på ca. 200.000 m3 pr. år (fra +1 til -1)
i perioden. Den samlede oprensning i Grådyb var fra 1967 til 1972 i gennemsnit 520.000
m3 pr år. Fra 1973 til 2000 har oprensningen i gennemsnit været ca. 1 mio. m3 pr. år.
Ifølge Esbjerg Havn oprenses ca. halvdelen i den østlige ende og ca. halvdelen i den
vestlige ende af Grådyb gravede rende. Dette kunne tyde på, at en større del af
sedimentet oprenses end før uddybningen, og en mindre del deltager i det naturlige
kredsløb. Dette betyder igen, at der tilføres mindre materiale til Tørre Bjælke og at dennes
beskyttende virkning derved nedsættes. Derved eroderes Skalling Ende. For at kunne
afgøre om uddybningen er den eneste årsag til den meget kraftige erosion af Skalling
Ende i tiåret efter uddybningen, må der ses på andre påvirkninger af Skalling Ende.
Derfor er der lavet en analyse af fordelingen af vindenergien fra forskellige retninger, da de
bølger som rammer Skallingen er genereret af vinden (fig. 20). Vindenergiens
dominerende retning ses at skifte fra nordvest(NW) til sydvest(SW) fra slutningen af
1970’erne. Derved ændres bølgernes dominerende retning fra en kystparallel retning til en
retning skråt på kysten, hvilket også øger erosionen.
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Figur 20 Den procentvise fordeling af 5 års glidende gennemsnit af vindenergien fordelt på
vindretninger. Kun vinde over 8 m/s er medtaget. Delvist efter Aagaard et al. (1995)

Siden slutningen af 1980’erne er tilbagerykningen af Skalling Ende reduceret væsentligt.
Nuværende sedimentbalance omkring Skalling Ende
I perioden fra 1990 til 1999 voksede Langli Sand med ca. 340.000 m3 eller ca. 40.000 m3
pr år (Vinther, 2003). I samme periode – og frem til i dag - har Skalling Ende haft en
nogenlunde stabil beliggenhed. I store træk er sedimentbalancen formentlig som det
fremgår af det følgende afsnit, hvor de anførte tal er gennemsnitlige og til dels baseret på
det bedste skøn.
Den nyeste beregning af erosion på grundlag af opmålte profiler viser en netto erosion på
ca. 600.000 m3 pr. år langs Skallingens kyst. Da den tværgående sedimenttransport er
indadgående (GI) tabes der ikke materiale til større dybde, og hele nettoerosionen
transporteres derfor ned mod Skalling Ende. Heraf oprenses ca. 500.000 m3 pr. år i
Grådybs østlige ende og ca. 40.000 m3 aflejres ved Langli Sand.
Sammenfatning
Beliggenheden af Skalling Ende i nodvest-sydøst retning styres af mængden af eroderet
materiale fra Skallingen, oprensning i Grådyb og placering af oprensningsmaterialet.
Erosionen langs Skallingens sydvestkyst påvirkes ikke af oprensningen i Grådyb, men er
alene et resultat af kystliniens orientering i forhold til bølgeretningen og bølgepåvirkningen.
Erosionen kan nedsættes eller standses ved fodring af kysten.
Erosionen langs Skallingens sydvestkyst kan også nedsættes ved andre
kystbeskyttelsesmetoder, men kan kun standses helt ved sandfodring. Ved valg af en
metode til eventuel kystbeskyttelse langs Skallingen skal der vurderes en række forhold,
blandt andet virkning, naturvenlighed, økonomi samt indflydelse på dynamikken omkring
Skalling Ende og derved på tilsandingen af sejlrenden over Grådyb Barre.
Der er sammenhæng mellem bølgepåvirkningen, oprensningen i Grådyb, deponering af
oprensningsmaterialet, Skalling Endes dynamik og stormflodssikkerheden ved Sædding.
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5. Lovmæssig beskyttelse
En række nationale og internationale bestemmelser beskytter Skallingen, hvoraf de mest
markante her skal gennemgås.
Naturfredning
På foranledning af Naturfredningsrådet afsagde fredningsnævnet for Ribe amtsraadskreds
i 1938 en kendelse om fredning af Skallingen. Kendelsen blev bortset fra mindre
ændringer stadfæstet af Overfredningsnævnet den 28. december 1939.
Formålet med 1938-fredningen.
Området ønskes fredet dels af landskabelige Grunde, idet det af Raadet i saa
Henseende særlig er anført, at Halvøen ved sin isolerede Beliggenhed og
højst ejendommelige Natur af Klit- og Marskarealer danner en Helhed, til
hvilken der ikke findes Mage i vort Land eller Nabolande, idet menneskelige
Indgreb i den naturlige Udvikling deraf har været af meget ringe Betydning,
dels af videnskabelige Grunde, idet Halvøen er en relativt ung Formation, der
endnu ikke er færdigdannet, og hvis Udvikling bør følges ad videnskabelig
Vej.
Fredningen blev i 1979 suppleret ved en afgørelse af Fredningsnævnet for Ribe amt, der
blev efterfulgt af Overfredningsnævnets to afgørelser af 9. oktober 1980 om hhv.
fredningens indhold og den tilhørende erstatningsfastsættelse.

Formålet med den supplerende fredning fra 1980.
Skallingen udgør et område af international betydning for studiet af
landskabsdannelse og -udvikling, og bør kunne undergives en samlet
forsknings- og plejeindsats der løbende afstemmes efter udviklingen i de
naturhistoriske forhold i området.
Fredningen tilsigter at forbedre grundlaget for en offentlig indsats til
varetagelse af navnlig de naturvidenskabelige interesser, der knytter sig til
Skallingen.
Fredningens omfang fremgår af kortet på figur 21.
Hovedelementerne i fredningen.
• Forbud mod beplantning, bebyggelse m.v.
• Afståelse af privatejede arealer til staten ved miljøministeriet.
• De afståede arealer skal administreres og plejes i overensstemmelse med en af
miljøministeriet udarbejdet samlet drifts- og vedligeholdelsesplan for de arealer på
Skallingen, der ejes af staten ved miljøministeriet. Ved planens udarbejdelse og ved
senere revisioner af planen skal der gives prioritet til gennemførelsen af
forskningsprojekter, som tilrettelægges eller støttes af statslige forskningsinstitutter.
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Figur 21 Fredet areal på Skallingen

Naturbeskyttelsesloven
Skallingen og Langli udgøres i al væsentlighed af § 3-beskyttede naturtyper, som sø,
strandeng, overdrev og hede. Ifølge naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændring
af disse arealers tilstand.
Stranden og det tilgrænsende klitbælte, der begynder ved klitfoden og rækker 300 meter
ind i baglandet er klitfredet i medfør af loven, og arealernes tilstand må derfor ikke ændres.
Endvidere opererer loven med en strandbeskyttelseszone udmålt fra grænsen for den
sammenhængende landvegetation på østsiden af Skallingen og 300 meter ind. Arealernes
tilstand må i denne zone ikke ændres. Disse bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven
betyder i praksis, at hele Langli og kyststrækningen på Skallingen er omfattet af en
klitfredningszone eller en strandbeskyttelseszone, og derfor ikke må ændres.
Kystbeskyttelsesloven
I loven anføres, at der skal tilladelse til udførelse af kystbeskyttelse. Endvidere beskriver
loven den procedure, der skal følges, hvis flere lodsejere i forening ønsker at udføre
kystbeskyttelse.
Vadehavsbekendtgørelsen
Jagt, færdsel og en række andre aktiviteter på søterritoriet i det danske vadehavsområde
er reguleret af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 135 af 17. februar 1998 om
fredning og vildtreservat i Vadehavet.
Bekendtgørelsen har som sit formål at fremme en bæredygtig forvaltning af Vadehavet og
sikre opfyldelsen af Danmarks internationale forpligtelser.
Side 33

Skallingens fremtid

Bæredygtig forvaltning af Vadehavet,
a) for at det kan bevares som et samlet naturområde af national og
international betydning som levested for sæler samt ynglende, rastende og
overvintrende bestande af vadefugle,
b) hvor beskyttelse af områdets natur, økologi og miljø samt kulturhistoriske
værdier afvejes med områdets benyttelse til erhvervsmæssige og
rekreative formål under hensyntagen til infrastruktur og den lokale
befolknings sikkerhed, og
c) hvor den naturlige dynamik i landskabsudviklingen ikke påvirkes unødigt,
og hvor der i øvrigt ikke foretages noget, der varigt ødelægger eller
forandrer det naturlige miljø.
Internationale forpligtelser i henhold til
a)
b)
c)
d)

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde,
EF-fuglebeskyttelsesdirektivet,
EF-habitatdirektivet og
Ramsarkonventionen.

Bekendtgørelsen rummer følgende begrænsninger i benyttelsen af Skallingen og Langli
samt det mellemliggende såkaldte Referenceområde:
•
•
•
•

Forbud mod jagt på vandfugle, bortset fra det nordvestlige hjørne af Skallingen.
Færdselsforbud i Referenceområdet.
Færdselsforbud på Langli, bortset fra perioden 16. juli til 15. september.
Forbud mod at medbringe hunde.

Disse færdselsbegrænsninger har til formål at bevare så uberørte naturforhold som muligt
og især begrænse forstyrrelsen af sæler og fugle i yngleperioden samt i træk- og
rasteperioder, hvor der er behov for fredfyldte opholdssteder. Det samlede område, der er
omfattet af færdselsbegrænsningerne, udgør sammen med Skallingen et område af stor
naturvidenskabelig betydning, idet der her siden 1930, med udgangspunkt fra
Skallinglaboratoriet og andre forskningsinstitutioner, er gennemført omfattende
naturvidenskabelige undersøgelser. Området har desuden væsentlig kulturhistorisk
interesse.
Når man netop i dette område har ønsket at lade Vadehavets natur udvikle sig uden
direkte påvirkninger af mennesker, skyldes det,
•
•
•
•

at landskabet repræsenterer næsten alle Vadehavets naturtyper samt,
at området udmærker sig ved at udgøre en økologisk og naturgeografisk helhed,
at videnskabelige undersøgelser har været foretaget netop her i en meget lang
årrække, samt
at staten med henblik på en langsigtet naturbevarelse har erhvervet dets
tilgrænsende landarealer Skallingen og Langli.

Området er foreløbig det eneste naturvidenskabelige referenceområde i Vadehavet.
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International beskyttelse.
De internationale beskyttelsesområder er udlagt med henblik på at beskytte en række
arter og naturtyper, som den danske stat har et særligt ansvar for at bevare. De er
omfattet af bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nummer 477 af 7. juni 2003
om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder.
Udpegningsgrundlagene for de berørte områder kan findes på Skov- og Naturstyrelsens
hjemmeside (http://www.skovognatur.dk/natura2000/ )
Områderne er udpeget på grundlag af habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet og
Ramsarkonventionen. Direktiverne pålægger medlemsstaterne at sikre og genoprette en
gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som områderne er udpeget for.
Forpligtelserne gælder arter og naturtyper inden for de udpegede internationale
naturbeskyttelsesområder; men kan have betydning uden for områderne.
Der må således ikke gives tilladelse eller dispensation efter gældende lovgivning, hvis
dette kan indebære forringelser af områdets naturtyper og levestederne for arterne, eller
kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, som området er
udpeget for. Det gælder uanset om den ønskede aktivitet foregår indenfor eller udenfor det
udpegede område. Tilsvarende må der ikke vedtages planer, der kan have væsentlige
negative konsekvenser for arterne eller naturtyperne i beskyttelsesområdet.
Bekendtgørelsen fastlægger afgrænsningen og administrationen af internationale
naturbeskyttelsesområder, der omfatter EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder
og Ramsarområder.
EF-fuglebeskyttelsesområde nummer 55, omfatter Skallingen og Langli.
Habitatområde nummer 78 omfatter Skallingen og Langli.
Ramsarområde nummer 27 omfatter Vadehavet.

Miljømålsloven
Amterne skal udarbejde Natura 2000-planer for de internationale
naturbeskyttelsesområder. Planerne skal indeholde en basisanalyse for områderne,
bindende mål for naturtilstanden samt et indsatsprogram for, hvordan de fastsatte mål nås
i den efterfølgende planperiode (6 år). Planerne skal vedtages første gang i år 2009.

6. Interesser
Videnskabsfolk, turister og fastboende har en lang række meget forskellige interesser i at
kunne bruge Skallingen og de omkringliggende arealer. Hertil kommer en særlig gruppe
interessenter, hvis interesse primært ligger i at bevare den stormflodssikring, som
Skallingen i dag udgør.
I den efterfølgende beskrivelse af de forskellige interesser, der er knyttet til Skallingen, er
der ikke taget højde for den aktuelle situation med minerne, der blev højaktuel foråret
2005. Konkret har minerne blandt andet haft den betydning, at meget store dele at det
traditionelle friluftsliv ikke kan benytte Skallingen i det hidtidige omfang. Da denne
indskrænkning af friluftslivets muligheder vurderes at være af midlertidig karakter, er der i
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de efterfølgende analyser valgt at se bort fra disse indskrænkninger.
Friluftsliv
Der er en lang række muligheder for friluftslivet på og omkring Skallingen. Hvor mange
mennesker der årligt besøger Skallingen og Langli vides ikke; men året rundt er der altid
besøgende på Skallingen. På de store badedage i sommerferien er begge
parkeringspladser fyldt helt op med biler.

De besøgende kan efter formålet med besøget fordeles til følgende hovedaktiviteter:
Badning
Fiskeri
Jagt
Ravsamling

Blomsterplukning
Vandring
Drageflyvning
Ornitologi

Disse mange og attraktive muligheder for friluftsliv er af stor betydning for borgerne i
regionen; men har også stor kommerciel interesse for sommerhusudlejnings- og
campingbranchen. På denne baggrund kan Skallingen og de omkringliggende arealer med
stor sikkerhed siges at være væsentlig medvirkende til, at Varde Kommune er provinsens
førende turistkommune med ca. 2,3 millioner årlige overnatninger.
Rekreative og friluftsmæssige interesser er også knyttet til de godt 17 sommerhuse på
Skallingen, der rummer udlejningsmæssige muligheder, og dermed økonomiske
interesser.
Den nuværende afspærring af den minerede del af Skallingen medfører en meget
væsentlig reduktion af de friluftsmæssige muligheder.
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Offentlig formidling
Skov- og Naturstyrelsen har to hovedinteresser i formidlingen på Skallingen. Generelt er
der et ønske om naturformidling til borgerne. Dernæst er der et ønske om, at give turister
og fastboende i regionen de bedste muligheder for at bruge Skallingen og de
omkringliggende arealer til fritidsformål.
På denne baggrund har Skov- og Naturstyrelsen udgivet følgende foldere og pjecer, der
uddeles gratis:
•
•
•
•

Langli & Skallingen
Vadehavet – portræt af et vådområde
Klitter – benyttelse og beskyttelse
Ho Plantage, Vandreture i statsskovene

Som supplement hertil har Skov- og Naturstyrelsen i 2004 indrettet formidling,
madpakkerum og toilet i den gamle redningsstation ”Vogterhus”, der ligger på den
sydligste parkeringsplads på Skallingen,
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Vogterhuset med ’madpakkerummet’ er åbent for offentligheden, og formidlingen sker i
form af en række fotoplancher, der med tilhørende tekst, fortæller om områdets kultur- og
naturhistorie.
Naturvejledningsarrangementer finder løbende sted på Skallingen og Langli. Til Langli
arrangeres der årligt 15 traktorture. På hver tur kan op til 40 besøgende mod betaling
køres ad Ebbevejen til Langli og tilbage igen indenfor den samme ebbeperiode.
Videnskab
I gennem snart 100 år har Skallingen tiltrukket den naturvidenskabelige forskning. I
begyndelsen af forrige århundrede var det formentlig det jomfruelige landskab,
størrelsesordenen af dette og ikke mindst den hastighed, hvormed landskabsdannelsen og
planteindvandringen foregik, der tiltrak sig især naturgeografer og botanikeres
opmærksomhed.
I begyndelsen af 1930’erne var forskningsintensiteten så stor, at der blev etableret et
forskningslaboratorium (i 1932) finansieret af Carlsbergfondet. Det blev placeret centralt
på Skallingen, tæt ved den sydlige parkeringsplads. Under Anden Verdenskrig forlangte
tyskerne laboratoriet fjernet, og et nyt blev bygget i slutningen af 1940’erne, hvor Ho
Plantage grænser op til Skallingen, se figur 1.
Siden 1960’erne har både Københavns og Århus Universitet afholdt talrige kurser for
studerende, hvilket for mange kommende forskere åbnede øjnene for dette unikke
landskabselement. Frekvensen af forskningsprojekter på Skallingen og omgivelser er
tilsvarende steget. I 1979-80 blev der foretaget en stor tilbygning til Skallinglaboratoriet,
der nu rummer tidssvarende faciliteter til kursushold på ca. 20 personer. Hertil kommer et
antal værelser til forskellige gæsteforskere.
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Især gennem de seneste 10 – 15 år har
intensiteten af grundforskning på Skallingen og den
tilgrænsende vade og åbne kyst været stor – både
nationalt og internationalt. To væsentlige årsager
hertil kan nævnes. Dels en elementær
grundforskningsmæssig interesse vedr. detaljerede
morfo-dynamiske naturprocesser, og dels har det
været påtrængende med en øget viden om dette
landskabskompleks i takt med et globalt stigende
befolkningspres i dette kystmiljø. I den
sammenhæng er Skallingen unik, fordi den næsten
henligger i uberørt tilstand i modsætning til de
fleste andre barrierekyster.
På Skallingen foregår landskabsudviklingen i
overvejende grad på naturens egne betingelser,
og studierne er derfor af overordentlig stor
betydning i en kystforvaltningssammenhæng.
Feltarbejde på Skallingen (Voss Photo)

Af eksempler på igangværende forskningsprojekter kan nævnes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sedimenttransport langs Skallingen og kysterosion.
Suspenderet sedimentfluks og revledannelse på Skallingen.
Størrelsen på landværts sandtransport over forklitterne og klitrampens betydning.
Bundformers (sandripler og -banker) betydning for nettotransporten i en tidevandskanal
gennem en flod- og ebbeperiode.
Storskala tendenser i det danske vadehavs sedimentmasser og betydningen for
organisme-sedimentinteraktionen.
Sedimenttransport over en tidevandstærskel i det danske vadehav.
Tidevands- og meteorologisk introducerede gødningsstoffer (kvælstof og fosfor) i Ho
Bugt.
Marskens foraminiferer som indikatorer for det stigende havspejl.
Studier af det totale sedimentbudget på en transgressiv barriere med Skallingen som
eksempel.
Betydningen af stormflodsgennembrud og dannelsen af overskylstunger for
nettosedimentbudgettet på Skallingen.
Undersøgelser af den kystnormale sedimenttransport og
sedimenttransportmekanismer på flade kyster med henblik på ny viden omkring hvorfor
og hvordan barrierer bygges op.
Undersøgelser af den morfologiske udvikling på tidevandskystens strandplan.
Grundlæggende viden for kystforvaltning og kystbeskyttelse.
Undersøgelser af sedimenttransportmekanismerne i opskylszonen på flade kyster med
henblik på opstilling af matematiske modeller.
Udredning af Skallingens aldersrelationer. Boringer i klitområder på Skallingen med
henblik på at fastslå systemets kronologiske udvikling.

Der henvises endvidere til litteraturlisten i bilag 2.
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Landbrug
Regionens landmænd og Oxbøl Statsskovdistrikt har økonomiske interesser i kvægdriften
på Skallingen, hvor der de sidste år har gået ca. 700 kreaturer på græs i
sommermånederne.

Det primære formål med kvægets tilstedeværelse er vegetationspleje af hensyn til
insekter, planter og fugle. Imidlertid har begge parter gennem årene tjent på ordningen,
således at det er på sin plads, også at tale om landbrugsmæssige interesser på
Skallingen.

Stormflodssikkerhed
En del af de bebyggelser, der i regionen er placeret tæt ved kysten, er i sin tid etableret i
tillid til den stormflodssikring, som Skallingen, Fanø og den øvrige barriere udgør. Derfor
har borgerne i Sædding og Hjerting en stor naturlig interesse for de ændringer, der
gennem de seneste årtier er sket med Skallingen.
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7. Scenarier
I de efterfølgende afsnit er der beskrevet to udvalgte scenarier, der hver repræsenterer en
mulig fremtidig udvikling af Skallingen.
I.
II.

Ingen indgreb
Kystbeskyttelse

Hvert af de to scenarier er analyseret og vurderet i forhold til de konsekvenser scenariet
vurderes at ville have i forhold til gældende lovgivning, økonomi, natur og friluftsliv,
forskning og den lokale stormflodssikkerhed. Efter hvert scenario er der en samlet
vurdering, der er udarbejdet på de foregående analyser og vurderinger.
7.1 Scenario I, Ingen indgreb
I nyere tid har Skallingen i det store hele kunnet udvikle sig uden menneskelig indgriben i
form af f.eks. sandflugtsdæmpning og kystbeskyttelse. Som det fremgår af kapitel 4 er
oprensningen af Grådyb sejlrende dog et indgreb, der påvirker beliggenheden af Skalling
Ende.
I kølvandet på de sidste stormflodshændelser er det flere gange hævdet i den lokale
debat, at Skallingens eksistens er truet – og som det fremgik af en overskrift i dagbladet
Vestkysten i 1990, at den vil reduceres til en ø "om 15 år". Det holdt som bekendt ikke stik.
Ingen af de opmålinger og beregninger, der er foretaget i forbindelse med Grådybundersøgelsen i 1991 og undersøgelserne frem til i dag, tyder på, at dette er en sandsynlig
udvikling.
Det bedste scenario for Skallingens fremtidige udvikling uden menneskelige indgreb er, at
strækninger med høje klitter (der ikke overskylles under stormfloder) mister store
sandvolumener, da kysttilbagerykningen med eller uden klitter er ca. 3 m/år). Denne
udvikling vil fortsætte, indtil de menneskeskabte og dermed unaturligt høje klitter er
eroderet væk, og der sker overskyl på adskillige strækninger med lave klitter. Det vil se
dramatisk ud sammenlignet med situationen i dag. Sammenholdt med studierne af
overskylstungen der blev dannet i 1990, vil udviklingen herefter følge figur 5 b, og hele
barrierens totalvolumen vil forblive mere eller mindre konstant, mens hele barrieren vil
"rulle” tilbage mod land med omkring 3 m/år - forudsat at havspejlsstigningen er konstant
på godt 1 mm/år.
De seneste rapporter fra den internationale klimaforskning regner med en global
vandstandsstigning på ca. 50 cm i løbet af de næste 100 år – en stigning som er 5 gange
større end den, der fandt sted i det forrige århundrede. 5 mm/år er imidlertid den samme
størrelsesorden som er registreret i løbet af de sidste 25 år (1972 til 1997). I denne
periode er der målt en kystlinietilbagerykning på 3-4 m/år, endda gennem et tidsrum med
særdeles kraftig stormaktivitet. Det bedste bud på en fremtidig tilbagerykning af kystlinien
er derfor en fortsat rate på 3-4 m pr. år – alt andet lige.
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Lovgivning m.v.
Scenariet svarer til hvad der i dag er situationen på Skallingen, og det er derfor
vurderingen at en fortsættelse ikke forudsætter indhentning af formelle tilladelser af nogen
art.
De privatejede sommerhuse på Skallingen vil forsvinde som et resultat af dette scenario.
Det offentlige har dog ingen erstatningspligt for de tabte ejendomme, og ingen pligt til
kystbeskyttelse.
Økonomi
De økonomiske konsekvenser af scenariet er i sagens natur yderst overskuelige, og
uændrede i forhold til i dag, for så vidt angår den løbende drift og nyanlæg.
På længere sigt vil den eksisterende infrastruktur dog blive påvirket, da P-pladser og
vejanlæg ikke vil kunne opretholdes med den nuværende placering. Tilsvarende vil
opretholdelsen af kreaturgræsningen på lang sigt blive pålagt ekstra udgifter, hvilket
forventes at ville ske løbende.
På længere sigt vil opretholdelsen af sommerhuse og andre bygninger ikke være mulig
med den eksisterende placering, hvilket medfører nogle samfundsmæssige og
privatøkonomiske tab og ekstraomkostninger.

Fordele og ulemper
Natur og friluftsliv
Som tidligere beskrevet, vil Skallingens eksistens ikke være truet, idet barrierens
totalvolumen vil forblive mere eller mindre konstant. En relativt hurtigere stigning af
havspejlet vil visuelt medføre, at Skallingen som barrierehalvø vil reagere ved at blive
smallere og lavere.
Scenariets betydning for naturen vil være klart positiv, idet alle de naturlige mekanismer vil
kunne udvikle sig så frit som i dag, hvilket er i modsætning til det alternative scenario. Den
væsentligste hindring for den helt frie vegetationsudvikling er kreaturgræsningen på
engarealerne, der dog er valgt af hensyn til det plante-, insekt- og fugleliv som de
græssede enge giver grundlag for. Græsningen ønskes derfor opretholdt så vidt som
mulig.
Friluftslivet vil visuelt opleve ændringen, når de høje menneskeskabte havklitter forsvinder,
og landskabet derved bliver mere homogent. Oplevelsen af at være i en dynamisk, og lidt
vildere, natur vil blive klarere; og de friluftsmæssige muligheder på Skallingen vil ikke blive
formindsket. På længere sigt vil den eksisterende infrastruktur blive påvirket, da P-pladser
og vejanlæg ikke vil kunne opretholdes med den nuværende placering.
Sommerhusenes eksistens vil ikke kunne opretholdes på lang sigt. Når sommerhusene
forsvinder helt fra Skallingen, vil det i sagens natur give tilsvarende dårligere muligheder
for det friluftsliv og den rekreation, som de godt 17 sommerhuse i dag er udgangspunkt
for. Mulighederne for det øvrige friluftsliv må imidlertid vurderes at blive forbedrede, da der
således ikke er privatejede og bebyggede småparceller at tage hensyn til.
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Forskning
Scenariet vil være yderst attraktivt for de forskningsmæssige interesser på Skallingen, idet
naturens hidtidige udvikling vil kunne fortsætte, og dermed sikre den kontinuitet, der rent
videnskabeligt er stor interesse i.
Minerydning
Idet det lægges til grund, at der i årene fremover vil ske en omfattende minerydning på
Skallingen må det vurderes, at vegetationen i et eller andet omfang vil blive negativt
påvirket af rydningsarbejdet. Der anvendes mekanisk rydning i et væsentligt omfang, og
der må forventes konsekvenser i form at tabt biodiversitet. En følge heraf forventes at
være en forøget sandflugt, der i varieret omfang vil påvirke landskabet. Scenariet har som
konsekvens, at der ikke udføres sandflugtsdæmpende foranstaltninger, således at sandet
må tåles hvor det kommer ind, og derefter fjernes hvorfra det ikke kan accepteres. Rent
naturmæssigt vil den således kunstigt skabte dynamik være positiv, hvor til kommer, at det
fygende sand vil bidrage til opbygning af terrænet bag den mineryddede, og forventeligt
mere eller mindre vegetationsfrie og blotlagte, klitrække.
Stormflodssikkerhed
Skallingens beskyttende virkning er bestemt af to forhold:
•
•

Skallingens længde
Skallingens tilbagetrækning

Under stormflod er påvirkningen af Grådybs tidevandsområde, i teorien et resultat af, hvor
stort hullet er imellem Fanø og Skalling Ende. I den forbindelse er Skallingens længde en
variabel størrelse, mens Fanø er nogenlunde stabil i øjeblikket.
Påvirkningen af Grådybs tidevandsområde kan tænkes at blive ændret på to områder
nemlig ekstremvandstandens højde og bølgepåvirkningen.
Ekstremvandstanden i et tidevandsområde under stormflod bestemmes af 1) den
vandstand, som forekommer i havet uden for Vadehavsøerne og 2) den skråtstilling af
havspejlet – kaldet vindstuvning – som forekommer mellem fastlandet og øerne som følge
af vindpresset under storm.
Hvis Skallingens længde har indflydelse på ekstremvandstanden, skyldes det at afstanden
mellem Fanø og Skallingen ikke er stor nok til, at der kan strømme vand nok ind til at
udligne havspejlsforskellen øst og vest for øerne. Dette er ikke tilfældet, heller ikke med
den længde, som Skallingen havde før 1970’erne, hvor Skalling Ende trak sig ca. 1,4 km
tilbage. DHI – (Dansk Hydraulisk Institut, nu Institut for vand og miljø) udførte i 1991
modelberegninger som bekræftede dette.
Da vindstuvningen ikke ændrer sig som følge af ændring af Skallingens længde, er
konklusionen, at ekstremvandstandene ikke ændrer sig som følge af ændringer i
Skallingens længde.
Bølgepåvirkningen. Generelt gælder det om bølgedannelsen under storm, at den foregår
lokalt, dvs. at den bestemmes af afstanden mellem vadehavsøerne og fastlandet samt af
vindstyrken, men ikke af, hvor store bølgerne er vest for vadehavsøerne. En undtagelse
herfra er områderne ud for dybene. Her påvirkes bølgernes højde og længde også af de
havbølger, som kommer ind igennem dybene. Det vil sige, at bølgepåvirkningen af
kyststrækningen omkring Sædding under storm bl.a. er afhængig af afstanden mellem
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Fanø og Skallingen, dvs. af Skallingens længde.
DHI udførte i 1991 en eksempelberegning for at illustrere dette. Der blev udført
modelberegninger med data fra stormen den 6. november 1985, hvor vandstanden ved
Esbjerg var 3,43 m DNN svarende til en frekvens på ca. 10 år. Beregningen blev udført
med to forskellige bathymetrier nemlig 1968 - og 1990 bathymetrierne. Forskellen på
Skallingens længde i de to tilfælde er ca. 1,4 km.
Resultatet er vist på figur 22, hvoraf det fremgår, at bølgehøjdens maksimale stigning er
fra ca. 0,62 m i 1968 til 0,80 m i 1990 altså 0,18 m lokalt ud for Grådyb.

Figur 22 Bølgehøjde beregnet for stormen den 6. nov. 1985, max. vandstand ved Esbjerg 3,43 m DNN.
Beregnet for 1968 og 1990 bathymetrien (DHI 1991).

I praksis betyder den forøgede bølgehøjde, at hvor Sædding i 1985 blev ramt af en storm
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med bølgehøjder man statistisk kan forvente én gang hvert 10. år, så vil den samme
storm; men med et forøget gab mellem Skallingen og Fanø på 1,4 kilometer, have
bølgehøjder, man statistisk kun forventer hvert 20. år på denne strækning. Kort sagt vil
bølgehøjden ikke overstige noget man i Sædding tidligere har oplevet. Forskellen er
imidlertid, at disse bølgehøjder vil optræde hyppigere, end det tidligere har været tilfældet.
Skallingens tilbagetrækning
Som tidligere beskrevet, vil Skallingens eksistens ikke være truet, idet barrierens
totalvolumen vil forblive mere eller mindre konstant. En relativt hurtigere stigning af
havspejlet vil visuelt medføre, at Skallingen som barrierehalvø vil reagere ved at blive
smallere og lavere.
Skallingens værdi som stor tværgående bølgebryder vil derfor ikke blive reduceret ved
dette scenario, og stormflodssikkerheden vil således ikke blive forringet på grund af
tilbagetrækningen af Skallingen.
Samlet vurdering af scenariet
Scenariet rummer klare fordele af økonomisk og naturmæssig art.
I økonomisk henseende vil der ikke være tale om yderligere udgifter i forhold til de
nuværende.
I naturmæssig henseende vil alle naturlige mekanismer udvikle sig frit, hvilket vil give en
oplevelse af at være i en dynamisk og vildere natur. Derved vil området blive mere
attraktivt at besøge. Områdets naturlige processer vil samtidig fortsat kunne følges på tæt
hold af de mange forskere, som benytter Skallingen som et levende laboratorium.
Ulemperne ved scenariet er: på længere sigt tabet af et antal sommerhuse og
infrastruktur.
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7.2 Scenario II, Kystbeskyttelse
Scenariet rummer alternative tekniske løsningsmodeller med forskellig grad af effekt, hvis
formål er at beskytte Skallingens lange sydvestkyst og Skalling Ende. De følgende
løsningsmodeller vil i et vist omfang kunne kombineres.
Model 1. Strand- og kystfodring langs Skallingen.
Det vurderes, at 100 – 200.000 m3 af oprensningen fra Grådyb vil kunne pumpes så tæt
på kysten, at materialet kan stabilisere Skallingens kyst. Alternativt til indpumpningen på
Skallingen kan oprensningen pumpes ud på Tørre Bjælke. Dette vil styrke Tørre Bjælke og
dermed stabilisere Skalling Ende.
Såfremt man ønsker helt at standse kysttilbagerykningen på Skallingen, skal
oprensningsmaterialet suppleres med indpumpning fra f.eks. Vyl Grund.

Model 2. Høfdebygning og kystfodring langs Skallingen.
Ud for Blåvand findes en høfdegruppe bestående af ca. 200 m lange høfder med ca. 400
m indbyrdes afstand. Høfdegruppen er ikke i sig selv i stand til at standse
kysttilbagerykningen, og høfdernes virkning må derfor suppleres med regelmæssig
indpumpning af sand, hvilket kaldes kystfodring. I forlængelse af denne høfdegruppe
bygges i model 2 høfder ned til Skalling Ende, og der udføres regelmæssig kystfodring af
strækningen.
En sådan løsning vil kunne stabilisere Skallingens sydvestkyst, og vil samtidig nedsætte
behovet for oprensning af Grådyb. Da tilførslen af sediment til Skalling Ende nedsættes
kraftigt, vil løsningen resultere i en stor erosion, og dermed stor tilbagerykning, af Skalling
Ende.
Model 3. Høfdebygning på Skalling Ende.
For at stabilisere Skalling Ende anlægges tre høfder, der hver har en længde af 5-700 m.
Disse høfder vil opsamle en stor del af det materiale, som naturligt aflejres i Grådyb eller i
Ho Bugt, jf. figur 15. Mængden af høfder vil kunne tilpasses de øvrige forhold, således af
man f.eks. nøjes med to høfder, og som følge deraf får et billigere; men mindre effektivt
anlæg.
Trykudligning på stranden.
Skagen Innovation Center markedsfører et særligt trykudligningssystem til kystbeskyttelse.
Systemet består i, at der efter et særligt mønster nedgraves et antal perforerede og
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lodretstillede rør i stranden.
Der er mellem Skagen Innovation Center og Trafikministeriet (nu Transport- og
Energiministeriet) indgået aftale om, at gennemføre et 3-årigt forsøg ved Skodbjerge med
henblik på at dokumentere effekten af systemet i større målestok. Forsøget blev indledt i
2005.
Arbejdsgruppen har ikke medtaget dette alternativ i de videre overvejelser, da en eventuel
anvendelse af systemet bør afvente udfaldet af forsøget.
Lovgivning m.v.
Naturbeskyttelsesloven
Forbuddet mod at ændre tilstanden på klitfredet areal gælder ikke diger, høfder,
bølgebrydere og andre foranstaltninger der udføres som led i en kystbeskyttelse og hvortil
der på forhånd er meddelt tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse. Tilsvarende
gælder for arealer, der er omfattet af strandbeskyttelseslinien jf. bekendtgørelserne om
hhv. klitfredning og bygge- og beskyttelseslinier.
Kystbeskyttelsesloven
Der skal søges tilladelse til kystbeskyttelse efter Kystbeskyttelsesloven.
Skallingenfredningen
Kystbeskyttelsen vil i givet fald blive udført uden for det fredede areal, men vil påvirke den
naturlige dynamik og udvikling, som det har været et væsentligt formål at sikre og beskytte
med fredningerne. Denne dynamik vil således i et vist omfang blive neutraliseret ved nye
kystbeskyttelsesaktiviteter afhængigt af, hvor intensiv en kystbeskyttelse der i givet fald
ønskes.
Selv om det altså vil være muligt at gennemføre en eller anden form for kystbeskyttelse
uden dispensation fra fredningerne, bør de naturvidenskabelige og formidlingsmæssige
interesser, som er knyttet til den naturlige dynamik, og som har været en væsentlig
baggrund for at gennemføre de omfattende fredninger, indgå med stor vægt i beslutningen
om, hvorvidt der skal udføres kystbeskyttelse eller ej.
Vadehavsbekendtgørelsen
Etablering af nye kystbeskyttelsesanlæg og udvidelse eller væsentlige forstærkninger af
bestående anlæg på søterritoriet kan etableres efter forhandling mellem Transport- og
Energiministeriet og Skov- og Naturstyrelsen. I henhold til råstofloven kan Skov- og
Naturstyrelsen tillade optagning af sømateriale fra Vadehavet til det aktuelle formål.
Internationale bestemmelser
Skallingen er internationalt beskyttet på grundlag af Habitatdirektivet, EFFuglebeskyttelsesdirektivet og Ramsarkonventionen.
Den naturlige dynamik og landskabsdannelse på Skallingen vil blive neutraliseret eller i det
mindste reduceret væsentligt, hvilket er formålet med dette scenario.
Det forudsætter, at der i forbindelse med sagsbehandlingen gennemføres en
konsekvensvurdering i forhold til de internationale naturbeskyttelsesforpligtelser.
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Økonomi
Model 1. Strand- og kystfodring langs Skallingen.
Oppumpning af materiale fra Grådyb samt placering uden for kystlinien ved Skallingen vil
årligt koste 2-4 millioner kroner. Indpumpning af sand til stranden og klitten fra Vyl Grund
vil årligt koste 9-10 millioner kroner.
Model 2. Høfdebygning og kystfodring langs Skallingen.
Anlægsudgiften vil være ca. 69 millioner kroner, efterfulgt af en årlig udgift til kystfodring
og vedligeholdelse af høfder på ca. 5 millioner kroner.
Model 3. Høfdebygning på Skalling Ende.
Anlæg af tre høfder vil koste ca. 26 millioner kroner.

Fordele og ulemper
Natur og friluftsliv
De naturlige landskabsdannende processer på Skallingen vil blive reduceret, således at
det landskabsbillede vi har i dag vil blive bevaret i en tilsvarende forlænget periode.
Ændringerne i områdets naturtilstand vil ske i form af reduceret naturlig dynamik, der er en
mangelvare i dagens Danmark. Skallingen vil dog fortsat have et højt naturindhold, og
være meget attraktiv for besøgende.
Den valgte model for kystbeskyttelse er bestemmende for, i hvor høj grad
kysttilbagerykningen nedsættes. Specielt er Skalling Endes fremtidige beliggenhed
bestemt af valget af kystbeskyttelsesmodel, af oprensningen i Grådyb og af placeringen af
det oprensede materiale.
Det friluftsliv, der i dag finder sted på Skallingen, vil generelt kunne udfolde sig uændret i
en længere årrække. Tilstedeværelsen af den valgte kystbeskyttelse, samt den løbende
drift og vedligeholdelse heraf må imidlertid vurderes som en ulempe for friluftslivet, idet
den oplevelse man i dag kan få af at være midt i en stor, urørt og vild natur ikke længere
vil være til stede i samme omfang.
Badelivet på Skallingen vil blive påvirket ved indpumpning af sand på stranden. Hertil
kommer at anlæg af høfder vil medføre strøm- og bundforhold, der lejlighedsvis vil kunne
være til fare for de badende.
Erosionstruslen imod de eksisterende 17 sommerhuse på Svenske Knolde på Skallingen
vil blive reduceret i takt med den forøgede intensitet i kystbeskyttelsen.
Forskning
I modsætning til situationen på de fleste andre barrierekyster, er landskabsudviklingen på
Skallingen i overvejende grad sket på naturens egne betingelser. Derfor vil den markant
nedsatte dynamik, som kystbeskyttelsen vil medføre, betyde at de forskningsmæssige
interesser på Skallingen vil blive væsentlig reduceret. Konsekvensen heraf vil blandt andet
være, at der fremover vil mangle dette videnskabelige grundlag for den fremtidige
kystforvaltning. Eksempelvis er grundlaget for nærværende rapport i væsentlig omfang
resultatet af mange års studier af morfodynamiske naturprocesser på Skallingen.
Minefare
Tilstedeværelsen af minefeltet vil primært betyde, at eventuelle anlægsarbejder, der
nødvendiggør gravning indenfor minefeltet, må afvente minerydningen. Det vil i praksis
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sige høfdeanlæg, specielt ved Skalling Ende.
Indpumpning af sand bør også koordineres med minerydningen, og eventuelt først finde
sted efter rydningen er udført, for ikke at besværliggøre minerydningen.
Stormflodssikkerhed
I det omfang kystbeskyttelsen vil accelerere erosionen af Skalling Ende, vil det betyde en
udvidelse af det areal, der fra Sædding Strand og nordpå vil blive udsat for kraftigere
stormpåvirkning end den øvrige del af kysten.
Kystbeskyttelse af Skallingens kystlinie vil ikke bidrage til en forøget stormflodssikkerhed
ved Sædding.
Samlet vurdering af scenariet
Scenariet rummer en række klare ulemper af økonomisk og naturmæssig art.
I økonomisk henseende vil finansieringen af de nødvendige anlæg og den løbende drift
skulle anvises.
I naturmæssig henseende vil oplevelse af at være i en stor, uberørt og vild natur
mindskes, med mindre friluftsmæssig værdi til følge. Den naturlige udvikling af det fredede
areal vil reduceres, hvilket kan være problematisk både i forhold til national lovgivning og
internationale bestemmelser, som er gældende for området. Det unikke forskningsområde,
der giver mulighed for at følge et næsten uberørt områdes naturlige udvikling, vil
ødelægges. Desuden vil kystbeskyttelse af Skallingen ikke bidrage til en forøget
stormflodssikkerhed.
Fordelen er at Skallingen udseende helt eller delvist kan styres, afhængigt af
ambitionsniveauet. Herved kan erosionstruslen mod de 17 sommerhuse og
infrastrukturen, helt eller delvist fjernes.

Side 49

Skallingens fremtid

8. Sammenfatning og konklusion
Gennem en årrække har det regionalt været diskuteret om Skallingen er ved at forsvinde
og hvad det vil få af konsekvenser.
Den 1. september 2003 afholdt Oxbøl Statsskovdistrikt på vegne af Miljøministeriet en
høring i Oksbøl om forholdene på Skallingen og kystudviklingens betydning for forholdene
ved Esbjerg og Sædding under storm.
Skallingens udvikling har altid haft en stor bevågenhed og for at sikre et godt fundament
for en styrket debat, blev det beslutte at nedsætte en arbejdsgruppe. Gruppen fik til
opgave at tilvejebringe et grundlag til brug for beslutninger om Skallingens fremtid.
Arbejdsgruppen som har bestået af repræsentanter fra stat, amt, kommune samt
Københavns Universitet og Esbjerg Havn, har gennem møder og selvstændige analyser
arbejdet med problematikkerne. Yderligere har en gruppe af lokale borgere på et møde i
juni 2005 haft lejlighed til at kommentere rapporten i en tidligere version.
Arbejdsgruppens analyser og konklusioner er sammenfattet i det følgende:
•
•
•
•
•

•

Staten ejer størstedelen af Skallingen med 4 huse.
17 sommerhuse på Svenske Knolde og 2 huse på Høje Knolde er privatejede.
Skallingen er et dynamisk område, som i geologisk henseende er meget ungt. Det er et
unikt naturområde, som er genstand for turistmæssige og forskningsmæssige
interesser.
Skallingens sydvestkyst rykker tilbage med ca. 3 m om året. På sydøstkysten foregår
der gennem marskdannelse en opbygning. Samlet set betyder det derfor, at Skallingen
bevæger sig imod nordøst.
I løbet af 1970´erne er Skalling Ende rykket kraftigt tilbage. Dette skyldes hovedsagelig
en ændring af bølgepåvirkningen og det forhold at vanddybden i Grådyb sejlrende er
forøget. Dette har medført en udvidelse af det område af fastlandet omkring Sædding,
der udsættes for bølger fra Nordsøen. Hyppigheden af store bølger er også forøget.
Traditionel sandflugtsdæmpning vil ikke sinke tilbagerykningen af Skallingens
sydvestkyst, og har endvidere en række negative konsekvenser. Blandt andet vil
dæmpningen reducere den naturlige terrænopbygning af arealerne bag klitrækken, og
derved forårsage, at en forøget mængde sand vil blive taget af havet.

Arbejdsgruppen har analyseret to scenarier:
I.
II.

Ingen indgreb
Kystbeskyttelse

Hvert af de to scenarier er analyseret og vurderet i forhold til de konsekvenser scenariet
vurderes at have i forhold til gældende lovgivning, økonomi, natur og friluftsliv, forskning
og stormflodssikkerheden.
Scenario I ”Ingen indgreb”
Scenariet rummer klare fordele af økonomisk og naturmæssig art. I økonomisk henseende
vil der ikke være tale om yderligere udgifter i forhold til de nuværende.
I naturmæssig henseende vil alle naturlige mekanismer udvikle sig frit, hvilket vil give en
oplevelse af at være i en dynamisk og vildere natur. Områdets naturlige processer vil
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samtidig fortsat kunne følges på tæt hold af de mange forskere, som benytter Skallingen
som et levende laboratorium.
Ulemperne ved scenariet er på længere sigt tabet af et antal sommerhuse og infrastruktur.
Scenario II ”Kystbeskyttelse”
Scenariet rummer en række klare ulemper af økonomisk og naturmæssig art.
I økonomisk henseende vil finansieringen af de nødvendige anlæg og den løbende drift
skulle anvises.
I naturmæssig henseende vil oplevelse af at være i en stor, uberørt og vild natur
mindskes, med mindre friluftsmæssig værdi til følge. Den naturlige udvikling af det fredede
areal vil reduceres, hvilket kan være problematisk både i forhold til national lovgivning og
internationale bestemmelser, som er gældende for området. Det unikke forskningsområde,
der giver mulighed for at følge et næsten uberørt områdes naturlige udvikling, vil
ødelægges. Desuden vil kystbeskyttelse af Skallingen ikke bidrage til en forøget
stormflodssikkerhed.
Fordelen er at Skallingens udseende helt eller delvist kan styres, afhængigt af
ambitionsniveauet. Herved kan erosionstruslen mod de 17 sommerhuse og
infrastrukturen, helt eller delvist fjernes.
Konklusion
På baggrund af de beskrevne analyser er det arbejdsgruppens konklusion, at en løsning,
som i videst mulig omfang bevarer Skallingen som et område, der udvikler sig som et
resultat af naturens dynamik med et minimum af menneskelig indgriben, må foretrækkes.
For begge scenarier er der gjort overvejelser om stormflodssikkerheden for Sædding
området. Det er vurderet, at der ikke under de givne forudsætninger om udvikling af de
klimatiske forhold mv., vil være en forringelse af stormflodssikkerheden.
Vurderingen af de to scenarier er sammenfattet summarisk i følgende skema, hvor
scenariets konsekvenser på en række områder er vurderet i forhold til dagens niveau.
Scenario I
Ingen indgreb

Scenario II

Kystbeskyttelse1

Økonomi
0
--Natur
+
Friluftsliv
Forskning
+
-Stormflodssikkerhed
0
0
Tegnforklaring:
+
betyder at der vurderes en forbedring i forhold til i dag
0
betyder at det vurderes, at der ikke vil blive tale om ændringer i
forhold til i dag
1

Konsekvenserne af scenario II vil afhænge af, hvilken model for kystbeskyttelse der vælges. Hvis for
eksempel en del af oprensningen fra Grådyb indpumpes på Tørre Bjælke, vil dette have en positiv virkning
på både stormflodssikkerhed og naturen.
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-

betyder at der vurderes en forringelse i forhold til i dag

Arbejdsgruppen håber, at der med rapporten er skabt et godt udgangspunkt for de videre
drøftelser af Skallingens fremtid.
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Bilag 1

.

NOTAT

SKOV- OG NATURSTYRELSEN

Oxbøl Statsskovdistrikt
Ref. TCW

Offentlig møde om Skallingen den 1. september 2003

Den 2. september 2003

Miljøminister Hans Christian Schmidt: I Danmark har vi en folkelig opbakning omkring miljøet,
det er godt med lokale løsninger og er jeg er meget glad for det store fremmøde.
Sammen skal vi blive klogere.
Niels Nielsen (NN), Københavns Universitet, Skalling Laboratoriet :
Fortalte om udviklingen på Skallingen gennem de seneste år, specielt efter den store stormflod i
1990. Skallingen er kendetegnet ved
• imponerende naturlandskab
• enestående dyre og planteliv
• turisme
• international forskning
Efter stormen i 1990 blev der nedsat en arbejdsgruppe der udarbejede en rapport
”Grådybsundersøgelsen 1992”
Har gennem mange år lavet flere undersøgelser og fulgt udviklingen.
Blandt andet ved de høje klitter og ved overskylstungerne.
Undersøgelserne viser at de gamle klitter nedbrydes og bliver mindre mens der ved
overskylstungerne ses nye klitdannelser og en højdevækst.
Hvis den nuværende udvikling og kysttilbagetrækning fortsætter vil det vare 3000 år før Skallingen
”rammer” hovedlandet.
Bagsiden af Skallingen vokser lige så hurtig som forsiden mindskes
Grådyb får årligt tilført 1.000.000 m3. heraf de 600.000 m3 fra Skallingen
Forslag: Kunne man ikke dumpe det oprensede materiale fra Grådyb langs Skallingens vestkyst?
Kystdirektoratet Jesper Holt Jensen :
Staten foretager i dag kystbeskyttelse:
Kun på vestkysten
Kun engagement i varetagelse af offentlige hensyn
Der skal vare samfundsmæssige værdier på spil, i form af bysamfund/helårsbebyggelse eller
infrastruktur
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Der foretages ikke beskyttelse ved:
Sommerhuse
Naturområder
Landbrugsområder
I dag foretages indsatsen kun på de nordligste ca. 5 km af Skallingen ud for Blåvand og Oksby. Det
er Kystdirektoratets politik på Skallingen at beskytte den del af Oksby Dige, der ligger mest
kystnært, mod bølgeangreb og erosion, da Oksby Dige udgør den egentlige stormflodsbeskyttelse
og bl.a. beskytter helårsbebyggelse mod oversvømmelse. Dette betyder, at kysten foran diget må
forhindres i at rykke tilbage for at bevare diget, hvilket sker dels ved opretholdelse af høfderne 1 6, dels ved kystfodring af strækningen, senest i år 2000.

Fremskrives udviklingen for Skallingen, vil antal gennembrud af klitrækken ved den nuværende
hastighed af kysttilbagerykningen stige, efterhånden som den beplantede klit bliver smallere, og den
nuværende klit vil formentligt blive ændret til et forrevet og spinkelt klitparti. Denne udvikling ses
allerede flere steder.
Hvis klitrækken forsvinder, vil Skallingen stadig i stormflodssituationer dæmpe angrebet på
fastlandskysten nord for Esbjerg. Således vil kyst og kystbeskyttelse ved Esbjerg, Sædding og
Hjerting kun udsættes for ca. 1 % højere vandstands- og bølgeangreb under storm, selv om klitten
på Skallingen forsvinder.
Tilbagerykningen af kysten på den ca. 10 km lange strækning af Skallingen syd for høfde 6 vil
kunne nedsættes ved indpumpning af sand oprenset fra Grådyb. På grund af den lave vanddybde
langs Skallingen kan en sandpumper kun sejle ind til en indpumpningsledning under højvande, hvor
der ikke samtidigt må være nævneværdig bølgeuro. Dette vil formentligt begrænse en mulig
fodringsmængde fra oprensningen til maksimalt 100.000 m³ om året. En
sådan fodringsmængde vil betyde en merudgift på ca. 3 mio. kr. ekskl. moms i forhold til den
nuværende dumpning af oprensningssandet, som sker syd for Grådyb. Kysttilbagerykningen ville
som følge heraf blive reduceret med 0,5 - 1 m/år.
Der skal imidlertid fodres med i alt ca. 400.000 m³ sand om året, hvis Skallingens tilbagerykning
skal standses fuldstændigt. Hvis de resterende 300.000 m³ sand indvindes ved Vyl på Horns Rev,
vil dette beløbe sig til yderligere ca. 20 mio. kr. ekskl. moms om året. Her skal det nævnes, at det
sand, der anvendes ved fodringerne ved Blåvand, netop indvindes ved Vyl.
Sandet her er langt mere velegnet som kystbeskyttelse end sandet fra oprensningen af Grådyb, idet
det oprensede sand indeholder en stor del finkornet sediment, som vil blive bortskyllet, så snart det
udsættes for bølgeangreb.

Esbjerg Havn Ole Ingrisch
Esbjerg Havn har overdraget sydenden af Skallingen til staten (Kystidirektoratet)
Havnens interesse er at indsejlingen er så optimal som overhovedet mulig. Større udgifter til
oprensning af Grådyb, vil medføre dårligere konkurrence for havnen, der beskæftiger ca. 8.000
mand
Amtsborgmester (Ribe) Laurits Tørnæs
Skallingen er et betydeligt landskabselement i området og hvis man spørger folk, vil de fleste synes
at Skallingen skal bevares, men 20 mill. kr. er mange penge, som Ribe-amt i hvert tilfælde ikke har
Bør tilstræbe en løsning hvor folks usikkerhed for fremtiden fjernes
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Borgmester Hans. Chr. Thoning, Blåvandshuk Kommune
Vi skal prøve at finde en løsning, men har ikke så mange penge i kommunekassen
Bekymringer :
- sydspidsens tilbagetrækning er bekymrende, selvom eksperterne siger det modsatte
Mener det er forkert at sige at der ikke er grund til bekymring for beboere i Ho, Blåvand, Varde,
Sædding og Esbjerg
Forskellige måder at komme videre ved fælles hjælp. Vigtigt for kommunen at stabilisere
forholdene omkring Skallingen
Hvorfor skal sandet fra Grådyb til Fanø, og hvorfor dumpes det ikke ved Skallingen?
- måske ikke helt inde ved Skallingen, men måske længere ude og så udnytte den naturlige
”sandvandring”
Har talt med Poul Jacobsen der har et alternativt løsningsforslag til kystsikring uden nævneværdige
udgifter.
Skal her i aften ikke diskutere detaljerede løsningsforslag, men forsøge at tage beslutning om at
komme videre med arbejdet fx i form af en arbejdsgruppe.
Hvad vil staten med Skallingen?
Skov- og Naturstyrelsen, Oxbøl Statsskovdistrikt ULO
ejerforhold og fredningsforhold på Skallingen
Fredning i 1938: Videnskabelig og landskabelig formål med fredningen
1982: En del af fredningen samt Hobo Dyb og Langli udlagt som videnskabeligt referenceområde
Hvad gør SNS i dag?
- kreaturgræsning
- ansvar for sandflugtsdæmpning i henhold til naturbeskyttelsesloven og i henhold til SNS’ egen
politik på området (ingen dæmpning ved naturområder)
I dag foretages der lidt dæmpning omkring p-pladserne
Kystdirektoratet
Udviklingen på Skallingen fra 1968 til i dag har ikke påvirket vandhøjden og bølgehøjden i bugten.
Hvis Skallingen slet ikke var der, ville det selvfølgelig påvirke forholdene.
Skallingen er ikke blevet mindre ved sydspidsen de seneste år, bl.a. pga. de 2 stenhøfder.
Mht. til sommerhusene (ved Hvidbjerg) og risikoen for at de bliver oversvømmet så har
Kystdirektoratet i flere år frarådet byggeri i området
Esbjerg Havn
Indtil 2000 var det staten der oprensede Grådyb. Herefter overtog havnen/kommunen
forpligtigelsen. Pt. forhandlinger om at staten igen overtager forpligtigelsen.
Hvis sandet fra Grådyb skal dumpes et andet sted, skal der foreligge nye klapningstilladelser
Tørnæs
Mener at kunne konstatere at i takt med sydspidsens tilbagetrækning har der været stigende
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problemer ved Hjerting/Sædding og på havnen
Thoning:
Hvorfor droppes høfderne 7 til 11 hvis de 2 sydligste virker så godt
Kystdirektoratet :
Grådybsundersøgelsen 1992 viste at der er en generel vandstands stigning i Nordsøen samt at der
har været flere store storme de seneste år, hvilket har medført kysttilbagetrækningen
Poul Jacobsen, Skagen Innovationscenter
Har udarbejdet ”Natur bevaringsprojekt Skallingen”
Der er en årsag til at Skalling Ende forsvinder
Når høfderne forlænges i forbindelse med at de bliver bagskåret, så forstærkes kysterosionen
Stor sandfodring langs vestkysten medfører aflejringer ved Blåvandshuk, hvilket medfører større
erosion ved Skallingen
Hvis dette hænger sammen så burde trykudligningssystemet (drænrørene) kunne hjælpe

Flemming Davidsen, DN
Skallingen er en del af Ramsar området. I dag er der en del menneskelige indgreb
Hvad sker der hvis der ingen sejlrende (Grådyb) er?
Jørgen Gravesen, repræsenterer sommerhusejere på Skallingen
NN’s forslag om at dumpe 600.000 m3 og Kystdirektoratets forslag om at flytte 100.000 m3 +
300.000 m3 til 20 mill hænger ikke sammen ?
Er høfderne tilstrækkelige til at sikre sydenden af Skallingen?
Niels Nielsen :
Har regnet med 40 kr/m3 indlagt sand. Sandsynligheden for gennemskæring af Skallingen er meget
lille, da Grådyb flytter så meget vand at det dræner området
Kystdirektoratet :
Opgravet fra Grådyb er meget fint og forholdene ved indlægning af sand ved Skallingen er meget
vanskelige pga tidevandet. Derfor er det kun realistisk at pumpe 100.000 m3 ind, til en højere pris,
den samlede prisoverslag bliver derfor 20 mill.
Ole Wiil :
Eksperterne, de lokale, sommerhusejere, hvem skal man tro?
Der er mange følelser i denne sag
Grådyb skal under alle omstændigheder oprenses af hensyn til havnen. Derfor bør man se på
løsningsforslaget fra Poul Jacobsen, så sandet kan blive på Skallingen.
Thorkil Slaikjær, Oksby digelaug :
Ikke bare Skallingen der forsvinder. Der forsvinder også sand fra Blåvand strand. I Blåvand og
specielt Hvidbjerg er der bygget meget de seneste år.
Når høfderne fjernes og Oksby-diget derefter evt. gennembrydes, hvem har så ansvaret og hvem
skal betale en evt. forstærkning af diget?
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Kystdirektoratet :
1999 besluttet at opgive høfde 7-11. Disse har ingen betydning for Oksby digets bevaring..
Høfde 1-6 bevares for at diget kan fungere og den nuværende sikkerhed bevares.
Normalt er det digelauget der skal betale digeforstærkninger, men der er også set fælles finansering
mellem stat, kommune og digelaug.
Knud Johansson :
Mener ikke det er rigtig at høfderne er med til at sikre sydenden af Skallingen.
Høfderne hjælper ikke, tværtimod.
En årsag til at der forsvinder så meget er udviklingen i Esbjerg Havn. Når Grådyb uddybes
forstærkes erosionen. Menneskelig påvirkning ødelægger den naturlige balance på Skallingen
Bakken Hansen , Blåvand :
Mener man skal se på hvordan man kystsikrer i Holland.
Mener der skal etableres flere høfder. Med andre ord skal der foretages en ordentlig kystsikring.
Erik Skov, Esbjerg/Blåvand :
Lister dyb er 31 m dyb
Knude dyb er 15 m dyb
Grådyb er naturligt kun 5 m dyb
Forslag : Luk mellem Skallingen og Fanø og grav en sejlrende syd om Fanø.
John Skelmose Jensen, borgerne i Ho :
Meget glade for Skallingen. Det er ok med nogle ændringer ude på Skallingen
Men hvorfor skal uddybningen af Grådyb ikke være en nulløsning (som fx ved de store brobyggeri)
som ikke påvirker Skallingen negativt?
Hvis Skallingen, der er en kulturarv, forsvinder, hvad så med kysterne langs Ho Bugt, skal der
bygges diger her.
Kystdirektoratet :
Enig i at når der gribes ind i et sted er der kontant afregning et andet sted.
Skallingen har måske fundet sit endelige leje, det er længe siden den er rykket.
Det manglende sand på Skallingen skyldes det ikke kommer forbi Hukket
Grådyb påvirker Skalling Ende, men ikke erosionen langs Skallingen. Denne erosion skyldes
forholdene omkring Hukket.
Det er vinden der bestemmer vandstanden, så det betyder ikke noget for Ho Bugt hvis Skallingen
forsvinder.
Samarbejder i dag med Holland, England og de øvrige lande langs Nordsøen.
Staten er medfinansierende på digeforstærkninger.
Jakob Madsen :
Har et gammelt sommerhus fra før man advarede mod byggeri.
Det vil være en falliterklæring at opgive klitdæmpning og kystsikring på Skallingen.
Niels Nielsen :
Ved at plante hjelme hæves klitten, men der sker stadig erosion langs Skallingen
Uddybningen af Grådyb medfører at Tørre Bjælke bliver mindre, hvilket påvirker Skallingen
negativt.
Chr. Lund Jepsen :
Mener at staten som ejer er forpligtiget til på en eller anden måde at sikre at uddybning af Grådyb
ikke skader Skallingen.
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Bakken Hansen :
Varde rensningsanlæg ligger lavt ved Varde å, hvad sker der hvis det oversvømmes? Der er tale om
en miljøbombe.
Andy Andersen, Hjerting :
Stormflod 1990: Hvorfor opstod der efter tidspunktet for højvande en pludselig og meget hurtig
vandstigning, hvis ikke det var fordi Skallingen blev overskyllet?
Kyst :
Den afgørende faktor for vandstandens højde er vinden
NN :
Højvande rammer Skallingen før Hjerting og det kan derfor næppe være overskyl fra Skallingen der
var skyld i stigningen.
Knud Brumdal Jensen :
Er det den nuværende eller den tidligere regerings holding der ligger til grund når Kystdirektoratet
fortæller om statens praksis?
Kyst :
Udmeldinger fra den nuværende regering tyder på at der skal spares på statens kystsikring.
Poul Jakobsen :
Når Skov- og Naturstyrelsen nu skal sælge 1.500 ha, for at skaffe penge til naturforbedringer kunne
nogle af pengene (4 mill) så ikke bruges på Skallingen?
Hans Chr. Schmidt :
Tak til de mange mennesker der er mødt frem og tak for de mange indlæg og spørgsmål.
Erfaringen i forbindelse med arbejdet omkring den danske natur har vist at det er meget vigtigt med
medejerskab som det er kommet til udtryk her i aften.
Enig med trafikministeren.
Det vigtigste er at konkludere og komme videre.
Miljøministeren vil gerne tage initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe og gerne sætte penge i den
forudsat at I lokale er med.
Vi skal have et bedre grundlag for at træffe beslutninger.
Arbejdet kan evt. ske efter samme model som i forbindelse med det igangværende arbejde med
Nationalparkerne.
Thoning:
Der skal ske noget og Blåvandshuk Kommune vil meget gerne deltage i en arbejdsgruppe, der ikke
må syltes, glad for at HCS har penge med.
Tørnæs:
Tak for en sober og saglig diskussion, trods følelser og divergens mellem eksperter og almindelige
menneskers opfattelse.. Enig med HCS i at der skal etableres en arbejdsgruppe og Ribe amt deltager
gerne i denne. Vil understrege at kystsikring er statens opgave.
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Kyst:
Deltager også meget gerne i en arbejdsgruppe.
Har pt. undersøgelser i gang og planlægger flere undersøgelser til næste år
Havn:
Gerne med i arb.grp.
HCS:
Dejligt at høre om opbakningen til arbejdsgruppen.
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Esbjerg Havn
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Bilag 3
Ordliste

Betydning

Barrierekyst

Kyst med parallel række af sandøer et stykke ude

Barriereø

Sandø der indgår i en barrierekyst

Bathymetri

Beskrivelse af dybdeforholdene

DNN

Dansk Normal Nul er gennemsnittet af middelværdierne
af vandstandsvariationerne i indre danske farvande

Ebbe

Faldende vand

Erosion

Nedbrydning af jordoverfladen forårsaget af hav og vind

Flod

Stigende vand

Hjelme

Græsart Ammophila arenaria udbredt langs den jyske
vestkyst, anvendes til klitdæmpning

Initial kystlinie

Den kystlinie, som fandtes før barriereødannelsen fandt
sted
Dumpe havbundsmateriale, der er gravet op i
forbindelse med fx uddybning af sejlrender eller
oprensning af havne.
Indadhvælvet

Klappe

Konkav
Krumodde

En odde, som krummer som følge af virkning fra de
fremherskende bølger

Kulturskabt

Skabt ved menneskelig indgriben

Lagune

Vandområde med lav vanddybde, afspærret fra havet
af en marint opbygget form, som regel en
barrieredannelse

Marsk

Fladt land ved kysten, dannet ved havets aflejringer

Mikro-tidalt område

Område hvor den gennemsnitlige tidevandsforskel er
mindre end 2 meter
Dynamisk proces, der ændrer landskabets form og
udseende

Morfodynamisk proces

Morfologisk niveau

Niveau, hvor omkring der sker ændringer i
landskabsformerne

Nip

Den periode, hvor tidevandsstørrelsen er mindst i
forhold til middeltidevandet. Forekommer, når månen er
i første og sidste kvartal

Overskylstunge

Sandaflejring indenfor klitrækken dannet ved
stormflodsgennembrud

Profil

Skematisk tværsnit

Sandvolumener

Rumfang (omfang, mængde) af sand
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Sediment

Aflejret bundfald

Sedimentbalance

Ligevægt mellem tilført (aflejret) og fjernet (eroderet)
materiale

Sedimenthusholdning

Regnskab på balancen

Spring

Den periode, hvor tidevandsstørrelsen er størst.
Forekommer ved og lige efter ny- og fuldmåne

Tidevand

Periodisk stigende og faldende havoverflade, primært
som resultat af solens og månens tiltrækningskraft på
jordens overflade

Tidevandsstørrelse

Forskellen mellem højvandstand og lavvandsstand

Vade

Havbund i vadehav der skiftevis er tørlagt og
vanddækket
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Møde med særligt interesserede om Skallingrapporten den 6. juni 2005

Deltagere
Eric Lauridsen, Esbjerg, formand for Skallingen grundejerforening
Kurt Jørgensen, Sjelborg
Kurt Nielsen, Varde
Peter Hoven Sørensen, Esbjerg
Christian Laustrup, Kystdirektoratet
Erik Brenneche, Esbjerg Havn
Ulrik Lorenzen, Oxbøl Statsskovdistrikt

Følgende var inviteret, men var forhindret
Niels Nielsen, Københavns Universitet
Albert Nielsen, Ribe Amt
Jens Larsen, Blåvandshuk Kommune
Poul Jacobsen, Skagen Innovationscenter
Knud Johansson, Varde
John Skelmose Jensen, Ho

ULO

Rapporten afsæt for beslutninger om Skallingens fremtid

EB

Skallingen er en god og sund konstruktion som kan holde i mange år uden at vi
behøver at røre en finger.
Vi kan dog forbedre situationen.
Spøgelset er den stigende vandstand.

KJ

Kunne der bevilges flere penge til sandfodring var det en god løsning. Og i stedet for
at klappe sand fra oprensningen af sejlrenden på Fanøs nordside, var det vel bedre
at føre det ind på Skallingens vestside.

PHS

Mener ikke høfder gavner fordi sandet ’graves’ væk på nordsiden mens klæg aflejres
på sydsiden.
Foreslår at revlerne styrkes for at reducere nedbrydningen af kysten, mener at det
kunne ske ved at placere rør med en diameter på 1 meter 20 m foran den yderste
revle.
Foreslår udlægning af stentæpper i flere lag som skråningsbeskyttelse.
Hvorfor ikke prøve rørsystemet?

CL

Rørprojekt sat i gang på Holmsland Klit
Projektet afsluttes 2008
Bør afvente konklusionen
Skråningsbeskyttelser undermineres let

EB

De 2 yderste høfder bagskæres ikke
Sjelborg/Hjerting rammes ikke direkte af bølger gennem hullet (Grådyb)

EL

Der skrives om naturlig udvikling
men der finder fortsat en oprensning af Grådyb sted
og det er vel ikke naturligt?
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CL

Naturligt forsvinder Skallingen
Vedligeholdelse af Tørre Bjælke
Udviklingen ikke jævn
Konklusioner eller facts bør tydeliggøres i rapporten
Tydeliggørelse af at sand fjernes fra Skallingen

EB

Staten overtager udgifter til oprensning fra Esbjerg Havn

KJ

Frygten for hvad der sker, skal neutraliseres
Tydeliggør at overskylstanger er et gode der medfører forøgelse af volumen og
dermed bedre bølgebrydning

EL

Sommerhusejere er realistiske
Ønsker ikke voldsomme indgreb
Afsnit om erstatningsproblem kan undlades
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FAQ – Ofte stillede spørgsmål
Spørgsmål

Svar

Skallingen vil efterhånden forsvinde på
grund af den store kysttilbagerykning på 3 m
om året.

Samtidig med, at sydvestkysten rykker tilbage,
sker der en aflejring og fremrykning på kysten i Ho
Bugt, dog i langsommere tempo. Efterhånden som
de menneskeskabte diger på Skallingen
nedbrydes og de naturlige processer atter kan få
frit spil vil der ske en netto forhøjelse af
Skallingens plateau (se forklaring under et senere
punkt). Så Skallingen flytter sig som helhed mod
nordøst, men bliver smallere og lidt højere.

Klitterne bliver i løbet af få år borteroderet,
dette giver større risiko for oversvømmelse
af Skallingen.

Skallingen oversvømmes allerede nu fra Ho Bugt i
forbindelse med stormfloder. Svagere klitter vil
ikke have nogen særlig indflydelse på
oversvømmelsesfaren.

De sommerhuse, som ligger bag ved
høfderne 7 – 11 risikerer at blive ødelagt,
hvis erosionen fortsætter som nu?

Det påhviler generelt den enkelte grundejer med
fornøden tilladelse fra Kystdirektoratet at
kystbeskytte sin ejendom, hvis han ønsker det.
Undtagelsen herfra er en strækning på Vestkysten
og et par mindre områder i Nordjylland. Her
bidrager staten til kystbeskyttelsen af bebyggelser
med helårshuse ud fra den betragtning, at
påvirkningernes størrelse gør det umuligt for den
enkelte lodsejer at beskytte sin ejendom.

Materialet, som oprenses fra Grådyb rende,
dumpes nu til havs. Var det ikke bedre at
pumpe det ind på Skallingen?

Jo, det indgår som en mulighed i arbejdsgruppens
forslag.

Kan man risikere, at havet danner en rende
tværs igennem Skallingen, så Skallingen
bliver en ø?

Gennembrud af Skallingen (i såkaldte
havrendinger) under stormflod har fundet sted lige
så længe Skallingen har eksisteret, bortset fra
perioden med menneskeskabte diger. Digerne er
under nedbrydning som følge af naturlige
processer, og havrendinger er igen ved at etablere
sig. Gennembrud finder sted, fordi vandstanden på
indersiden af Skallingen er mindre end på
ydersiden. Havspejlsforskellen er ikke nøjagtigt
kendt, men ud fra de tilgængelige målinger fra
vandstandsmålerne i området kan konkluderes, at
havspejlsforskellen er ret lille.
At skabe en rende, der kan omskabe halvøen
Skallingen til en ø, kræver kæmpekræfter. På
grund af den lille havspejlsforskel mellem inder- og
yderside findes disse ikke i form af
strømerosionskræfter. Men på vestsiden optræder
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meget store kræfter i form af bølger.
Bølgekræfterne virker dog kun i ret få timer
omkring højeste vandstand og har derfor ikke tid
nok til at etablere en betydende rende. Så risikoen
for at Skallingen bliver en ø i løbet af en enkelt
stormflod er lig nul.
Hvad så på længere sigt? Vil stormflod på
stormflod kunne skabe den fornødne rende?

Hvert gennembrud efterlader store sandmængder på
Skallingen. Dette er en styrkelse af halvøen. Imellem
stormfloderne omlejrer vinden de indlejrede
sandmængder ved at danne klitter. En ny kraftig
stormflod skal derved så at sige begynde forfra med at
danne en havrending, hvorved endnu mere nyt sand
indlejres og Skallingen efterlades endnu stærkere. Og
så fremdeles. Det er denne proces, som gør
Skallingens plateau højere. Konklusionen er altså, at
der såvel på kort som på langt sigt kun er yderst ringe
sandsynlighed for at Skallingen bliver til en ø.

Skallingens sydøstende (Skalling Ende) er for
nogle år siden rykket kraftigt tilbage. Det giver
større afstand mellem Skallingen og Fanø. Får
man så ikke højere vandstande og større bølger
på kysten nord for Esbjerg i forbindelse med
stormflod?

Der bliver ikke tale om højere vandstande. En vis
forøgelse af bølgepåvirkningen på den mest
eksponerede kyststrækning i Sædding under storm kan
ikke udelukkes. I takt med at Skalling Ende er rykket
tilbage er Langli Sand vokset. I øvrigt har Skalling Ende
været stabilt beliggende i en del år.

Hvorfor plantes der ikke længere hjelme?

Traditionel sandflugtsdæmpning er mindre egnet på en
vigende kyst, her er det bedre at få klitterne til at ’rulle’
baglæns i takt med kysttilbagetrækningen i stedet for at
de forsvinder i havet.

Hvorfor bruger man ikke Skagen
Innovationscenters trykudligningsrør til at sikre
kysten?

Der udføres for tiden et forsøg med trykudligningsrørene på kysten mellem Hvide Sande og Nymindegab.
Forsøget begyndte i 2005 og varer i alt tre år. Staten vil
tage stilling til en eventuel benyttelse af
trykudligningsrørene, når forsøget er færdigt.

Hvad vil der ske med Skallingen som følge af
fremtidens havspejlsstigning?

Skallingen vil blive smallere, idet en voksende del af
området langs Ho bugt vil blive oversvømmet. Hele
problemstillingen omkring en strategi for klimatilpasning
vil i øvrigt blive behandlet i et udvalg under
miljøministeriet med deltagelse fra alle berørte
ministerier.
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