
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2021 

KLIMATILPASNINGSPLAN 
2022 – 2029 FOR FANØ KOMMUNE 



 

2    

Forord 

Denne klimatilpasningsplan er baseret på møder i §17, stk. 4 udvalget for grøn omstilling og 

bæredygtighed på Fanø. 

Klimatilpasningsplanen er resultatet af tredje og sidste fase, som §17, stk. 4 udvalget i byråds-

perioden 2018 – 2021 har haft til opgave at udarbejde til politisk behandling med konkrete an-

befalinger. Herunder hvilke operationelle indsatser og handlinger der fremadrettet i perioden 

2022 – 2029 anses for nødvendige for at imødekomme klimaforandringer på Fanø. 

Udvalget har haft følgende medlemmer: 

 Niels Heinel, byrådsmedlem og udvalgets formand 

 Erik Nørreby, byrådsmedlem 

 Karen Marie Jeppesen, byrådsmedlem 

 Hans Kjær, udpeget af Rindby Strand Grundejerforening 

 Anker Mejnertz, udpeget af Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening 

 Dorthe Lodberg, udpeget af Grundejerforeningen for sommerhusområdet i Sønderho 

 Lone Grand, udpeget af Grøndal Grundejerforening 

 Jan Holm, udvalgt som borgerrepræsentant 

 Egon Bjørnshave Noe, udvalgt som borgerrepræsentant 

 Michael Baun, udvalgt som borgerrepræsentant 

 Jens Kristian Madsen, udvalgt som borgerrepræsentant 

Udvalget har været sekretariatsbetjent af planlægger Malene Koefoed Bielefeldt og forvaltnings-

chef Trine Hjerrild Lyhne, Teknisk Forvaltning. Udvalget har afholdt 8 møder fra ultimo august 

2021 til ultimo januar 2022. Arbejdet har i høj grad været præget af en fremadskridende dialog, 

diskussion og drøftelser af dette samlede komplekse område. 

 

Der har fra deltagernes side været betydelig nysgerrighed og dyb interesse for de udfordringer 

Fanø som helhed står overfor de kommende år med betydelige og tydelige input til klimatilpas-

ningsplanen. Værdifulde bidrag som supplement til planen er i høj grad blevet leveret af lokale 

medlemmer af udvalget. Udvalget har vendt alle store og små udfordringer med lige stor tilgang 

af energi og fordybelse. 

Sammensætningen af udvalget med repræsentanter fra de fire grundejerforeninger og udvalgte 

borgerrepræsentanter med betydelig viden, indsigt og fagfaglige kompetencer samt politikere 

har været lærerigt, udviklende og udfordrende for alle deltagere. 

 

Udvalget er blevet grundigt og sikkert vejledt af det af udvalget valgte konsulentfirma Rambøll 

og en yderst kompetent projektchef, civilingeniør Thomas Siggaard og chefkonsulent, civilinge-

niør Nils Bischoff. 

 

Udvalget afleverer nu sit forslag til klimatilpasningsplan for Fanø Kommune 2022 - 2029 til po-

litisk behandling og håber naturligvis fremadrettet at forslag til konkrete handlinger sættes i 

gang snarest muligt. 

 

Niels Heinel 

Formand for §17, stk. 4 udvalget for grøn omstilling omstilling og bæredygtighed 

Januar 2022  
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1. Opsummering af 
klimatilpasningsplan 

Nærværende klimatilpasningsplan har til formål at beskrive de udfordringer som Fanø Kommune kan forvente at 

imødekomme på kort og mellem lang sigt, samt mulige tiltag til at mindske den påvirkning som udforingerne bevir-

ker, og som ønskes indarbejdet i Fanø Kommuneplan. Klimatilpasningsplanen er en videre bearbejdning af den 

oprindelige klimatilpasningsplan fra 2013 

Klimatilpasningsplanen beskriver de udfordringer. som allerede i dag opleves som værende udfordrende for 

Fanø. Stormene i 1999 og 1981 var så tæt på nuværende sikringskote, at der sættes spørgsmålstegn ved diger-

nes beskyttelse mod fremtidens storme. Herudover opleves der et stigende problem med grundvandsstanden på 

Fanø, som flere steder i dag er tæt på eller i terræn, og, især i vinterhalvåret, giver problemer med afledning af 

nedbør, som i udstrakt grad nedsives lokalt. 

Det er i klimatilpasningsplanens indledende planlægningsfase vurderet at der ikke analyseres nærmere på regn-

vandskloakkens tilstand, da denne i 2013, og i seneste spildevandsplan er vurderet at have en tilstrækkelig kapa-

citet til at kunne overholde serviceniveau i 2050. Herudover vurderes risikoen for erosion ikke at have nogen alvorlig 

indvirkning på kort og mellem lang sigt. 

I de følgende kapitler gennemgås klimaforandringer, samt disses indvirkning på stormflod, ekstreme regnhændel-

ser, grundvandsstand og erosion. 

Nedenfor er angivet de retningslinjer, som Fanø Kommune vil igangsætte for at imødekomme klimaforandrin-

gerne på Fanø. Planen omfatter ikke en detaljeret beskrivelse af alle tiltag, idet flere af disse planlægges i separat 

regi. Dog er det Fanø Kommunes håb at disse medtages og vurderes løbende i den fremtidige planlægning og 

anvendelse. 

1) Der skal udarbejdes et projektforslag for samlet stormflodssikring af hele Nordby, således at digerne hæ-

ves til den nødvendige kote og etableres, hvor de bedst kan beskytte Nordby mod ekstreme oversvøm-

melser, med udgangspunkt i nuværende kystbeskyttelse i form af det nordlige- og sydlige dige. 

 

a. Finansieringsmuligheder og udgiftsfordeling til stormflodssikring af Nordby skal igangsættes  

 

b. Myndighedsprojekt i relation til planloven og miljøbeskyttelsesloven, for digerne ved Nordby 

igangsættes. Der er særlig fokus på dialog med relevante myndigheder og igangsættelse af det 

nødvendige myndighedsarbejde med udarbejdelse af Natura 2000-konsekvensvurdering m.v.   

 

2) Planlægningen af digeforhøjelsen omkring Sønderho skal færdiggøres inden år 2027, således at digerne 

hæves til den nødvendige kote og etableres, hvor de bedst kan beskytte Sønderho mod ekstreme over-

svømmelser, med udgangspunkt i nuværende kystbeskyttelse 

 

3) Fanø Kommune sikrer fremadrettet, at planer, kommunale visioner og strategier for Fanø Kommune, 

forholder sig til oversvømmelsesrisiko og muligheder for klimatilpasning, således at risiko for oversvøm-

melse ikke forøges. 

 

a. Al fysisk planlægning skal vurderes i forhold til oversvømmelsesrisikoen.  

 

b. Nye boligområder må ikke placeres under kote 4,5 DVR90  

 

4) Der arbejdes målrettet med metoder til involvering af borgere, virksomheder, grundejere og andre inte-

ressenter i oversvømmelsestruede områder, i forbindelse med stormflodshændelser, samt udbredelse af 

generel information til sommerhusejere.  
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5) At der skabes øget tryghed i områder, der i dag kan trues af oversvømmelse, og det undersøges hvordan 

der kan etableres gode informations- og varslingssystemer, og hvordan borgere får adgang til den bedste 

viden om, hvad de selv kan gøre for at sikre sig mod oversvømmelse. 

 

6) Med fokus på forsyningssikkerhed igangsættes og fastholdes en tæt dialog med forsyningsselskaber. 

Kortlægning af kritiske installationer og funktioner og deres sårbarheder igangsættes, både i relation til 

interne systemer og samspillet imellem systemer, forsyninger og aftagere.    

 

7) Evalueringen efter oversvømmelseshændelser skal sikres og bruges efterfølgende hos både beredskabet 

og i den kommunale klimatilpasningsindsats- og kommunikation. 

 

8) Der skal udarbejdes et projektforslag for grundvandssænkning i området omkring Sønderho og området 

omkring Lodne Bjerge, ved afledning af højtstående grundvand via dræn eller grøfter til eksisterende regn-

vandskloak eller eksisterende grøfter/vandløb. 

 

9) Lavt liggende områder ved Nordby skal sikres mod stigende grundvand ved afledning af højtstående 

grundvand i dræn eller grøfter til eksisterende grøftesystemer i området. 

 

10) Problemer med højtstående grundvand i området omkring Rindby/Fanø Bad, skal håndteres ved gennem-

gang af det eksisterende grøftesystem og udbygning af dette. 

 

11) Der igangsættes et projekt for etablering af permanent pumpestation ved Gammel Huse i Rindby, til over-

pumpning af bagvand 

 

12) Der igangsættes en konkret vurdering af hvordan bagvand i Nordby mest optimalt fjernes i den områder 

langs diget, hvor der gentagne gange opleves opstemning af vand ved høj vandstand. Det vides ikke om 

problemet mest optimalt løses med stationære bygværker, eller f.eks. ved forsat brug af lænse pumper 

 

13) Der foretages en konkret vurdering af hvorledes strømforsyningen til plejecenteret på Fanø, bedst sikres 

mod strømafbrydelse, enten ved indkøb af nødgenerator eller indgåelse af aftale om leje heraf 
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2. Fremtidige klimaændringer 

Det er uomtvisteligt, at det globale klima bliver varmere. På trods af alle tiltag til beskyttelse af klimaet fortsætter 

den globale udledning af drivhusgasser med at stige, hvilket fører til global opvarmning.  

I Danmark forventes i midten af århundredet (2041-2070) en gennemsnitlig temperaturstigning på 1,5-2,1°C af-

hængig af udledningsscenariet, sammenlignet med temperaturen i perioden 1981-2010. I slutningen af århundre-

det (2071-2100) varierer de forskellige scenarier yderligere. For udledningsscenarie RCP4.5 vil opvarmningen 

være på omkring 1,9°C, mens der for scenarie RCP8.5 ("Fortsæt som hidtil"-scenariet) i Danmark forventes en 

gennemsnitlig opvarmning på 3,6°C. 1 Forløbet af de to klimascenarier ifølge IPCC er skitseret på figur 1.     

Frem til midten af århundredet forventes den gennemsnitlige samlede nedbørsmængde i Danmark at stige med 

2,9 %. I den senere tidshorisont (2071-2100) viser klimamodellerne en moderat vækst i den årlige nedbørs-

mængde med regionale forskelle. For vintermånederne viser begge tidshorisonter en tendens til stigende ned-

børsmængder, og i midten af århundredet (2041-2070) forventes en gennemsnitlig stigning på 7-11 %.  

I forhold til havstigning forventes der generelt en øget middelvandstand omkring Danmark på op mod 1 m frem 

mod slutningen af århundredet i RCP8.5 scenariet. Middelvandstanden varierer lokalt og afhænger også af de 

lokale terrænændringer. For Fanø og det nordlige Vadehavsområde vurderer DMI en middelvandstandsstigning 

på 58 cm inden for et usikkerhedsinternval på 14-103 cm siden 2010/1/. Ændringer i storme og stormstyrke om 

vinteren i Danmark i fremtiden er uklar, men der forventes generelt højere stormflodsvandstande grundet det hø-

jere generelle havniveau. Det vurderes, at den store usikkerhed på havstigningerne er den kritiske faktor for 

Fanø. 

Klimaændringerne medfører altså øget fare for oversvømmelse fra havet, regn og kloakker. 

2.1 Prognose for klimaændringernes påvirkning af havniveauet 

DMI står bag www.klimaatlas.dk, hvor der både er prognoser for, hvordan det danske klima ændrer sig frem mod 

midten og slutningen af dette århundrede samt anbefalinger til, hvilket klimascenarie man bør ligge til grund for 

vurderingerne af havvandsstigningerne, se figur 1 og 2.  

 

Figur 1 Prognose for den globale havniveaustigning ifølge IPCC 2019 , hvor den røde kurve repræsenterer klimascena-

rie RCP8.5 og den blå klimascenarie RCP4.5.  

 

                                                           

1 DMI’s Klimaatlas 
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Figur 2 Anbefalet klimaprognose afhængig af planlægningshorisont og krav til robusthed. 

Som det fremgår af ovenstående figurer, afhænger valget af prognose af planlægningshorisonten for den pågæl-

dende kyststrækning eller det aktuelle projekt, samt den ønskede robusthed. Ved projekter med lang planlæg-

ningshorisont samt høje krav til robusthed (f.eks. i forbindelse med infrastrukturprojekter eller lignende) anbefales 

det, at der tages udgangspunkt i det mere konservative klimascenarie; RCP8.5. 

For Fanø er den estimerede ændring af middelvandstanden vist på figur 3. 

 

Figur 3 Estimater for havniveaustigninger for Vadehavets nordlige kyststrækning for klimascenarie RCP4.5 og RCP 8.5, 

der er de to klimascenarier, der tages udgangspunkt i de nationale anbefalinger. [www.klimatlas.dk]. 

På tabelform er prognoserne for ændringerne af havvandstande ved Fanø givet i tabel 1 og 2. 
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Tabel 1 Ændring i middelvandstand i år 2041-2070, med reference vandstand (1981-2010: 0 cm) 

 Ændring i middelvandstand Nedre værdi (10- percentil) Øvre værdi (90- percentil) 

Klimascenarie RCP4.5 23 cm 3 cm 42 cm 

Klimascenarie RCP8.5 29 cm 4 cm 53 cm 

Tabel 2 Ændring i middelvandstand i år 2071-2100, med reference vandstand (1981-2010: 0 cm) 

 Ændring i middelvandstand Nedre værdi (10- percentil) Øvre værdi (90- percentil) 

Klimascenarie RCP4.5 37 cm 5 cm 69 cm 

Klimascenarie RCP8.5 59 cm 15 cm 103 cm 

 

Jf. ovenstående, er der store usikkerheder forbundet med estimaterne. Usikkerhedsniveauet fremgår dels af det 

store spænd i, hvornår ændringen i middelvandstanden indtræffer, og dels ved det store spænd mellem nedre og 

øvre-værdien af ændringen.  

I klimatilpasningsplanen er der taget udgangspunkt i ”det bedste bud” på ændringen i middelvandstanden, marke-

ret med grå i ovenstående tabeller. Det betyder, at det vurderes, at der kan forventes en forøgelse af middelvand-

standen på op til ca. 29 cm midt i århundredet og op til ca. 59 cm hen mod slutningen af århundredet.   

2.2 Årsag til stigende grundvandsspejl 

Fanø Kommune vedtog i 1990’erne en kloakeringsstrategi for Fanø Kommune, der havde til formål at tilgodese 

dannelsen af fersk grundvand på øen. De dele af Fanø som i dag er kloakeret, er for langt størstedelen spilde-

vandskloakeret, med afledning af vejvand i separate vejvandsledninger, der udledes direkte til Vadehavet. 

Strategien er medvirkende til at fastholde et rigt fersk grundvandsmagasin terrænnært på Fanø. Dog vil klimaæn-

dringerne (stigende nedbørsmængder og stigende havvandstand) bevirke, at det terrænnære grundvand på Fanø 

vil stige, og at det i fremtiden vil blive endnu mere problematisk at nedsive regnvand i lavtliggende områder. I de 

lavest liggende områder er det i dag ikke unormalt, at grundvandet står over terræn i vinterhalvåret. 

Hertil kommer et oplevet problem med vedligeholdelse af vandløb og grøfter på Fanø, som beror på en formodet 

fejlbehæftet udpegning af vandløb på Fanø, som har bevirket at flere grøftesystemer i dag er udpeget som vand-

løb, og derfor ikke kan vedligeholdes og oprenses som nødvendigt. 

Fanøs nuværende og fremtidige terrænnære grundvandsspejl er modelleret. Af denne fremgår, at det terrænnære 

grundvand i dag typisk står 1-3 meter under terræn, mens det frem mod år 2100 nærmere vil stå mindre end 1 

meter under terræn, hvilket vil betyde, at regnvand ikke kan forventes nedsivet. 

Det vurderes, at udfordringerne med grundvand stående på terræn i vinterhalvåret bør løses ved en intelligent 

sænkning af det terrænnære grundvandsspejl. Dette skal ske i en kombination af pumpning og afledning via grøf-

ter, hvor det er muligt, og i det kommunale vejafvandingssystem de resterende steder. 

2.3 Årsag til og omfang af oversvømmelser fra havet 

Oversvømmelser og deres omfang afhænger af et komplekst samspil mellem forskellige faktorer. Havoversvøm-

melser opstår normalt i forbindelse med kraftige pålandsvind, som presser vandmasser fra det åbne hav ind mod 

kystområderne, eller som oftest for Fanøs vedkommende når vandet presses op mellem Fanø og Jylland fra syd-

vest. Stormfloder opstår som følge af sammenfald mellem en række meteorologiske og hydrologiske faktorer. Ud 

over vandspejlets niveau har også højvandets varighed og eventuelle sammenfald med tidevandet stor betydning 

for oversvømmelsesudbredelsen. Da Fanø ligger i Vadehavet, har den naturlige tidevandsdynamik stor indfly-

delse på størrelsen af højvandet og dermed oversvømmelsesudbredelsen. 

Konstant regn over flere dage eller kortvarig kraftig regn kan også føre til lokale oversvømmelser. Når det regner, 

er afstrømningen på overfladen bl.a. betinget af terrænets udformning, befæstelsesgraden og undergrundens 
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geologi. Et områdes vegetation kan være afgørende for oversvømmelsesudbredelsen, samt evnen til naturligt at 

tilbageholde vandet eller fordampe det.  

Fælles for estimeringen af sandsynligheden for oversvømmelse er, foruden hydrologien, de topografiske forhold 

og eventuelle tekniske anlæg til styring af vandet. Udviklingen af byerne og det åbne land er afgørende for van-

dets vej, og dermed risikoen for skadevoldende oversvømmelser. 
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3. Rammer for udarbejdelse af 
klimatilpasningsplan 

I dette kapitel redegøres for klimatilpasningsplanens placering og status i det danske planhieraki, som tematillæg 

til Fanø Kommuneplan 2021. Derudover beskrives kravene til miljøvurdering og Natura 2000 væsentlighedsvur-

dering.  

3.1 Klimatilpasningsplanen som tematillæg til Fanø Kommuneplan 2021 

Nærværende udgave af Fanø Kommunes Klimatilpasningsplan er udarbejdet som et tillæg til Kommuneplan 2021 

for Fanø Kommune. Tillægget supplerer Fanø Kommunes første Klimatilpasningsplan fra 2013 og vil ved den 

kommende revision af Fanø Kommuneplan blive indarbejdet i kommuneplanen. 

I den første Klimatilpasningsplan var der fokus på kortlægning af risici, risikoområder og værdier, samt byrådets 

prioritering af indsatser, der skal igangsættes for en fremtidig klimasikring af Fanø. De prioriterede indsatser om-

fatter konkrete fysiske projekter, nye undersøgelser med henblik på at øge vidensgrundlaget forud for beslutning 

af yderligere konkrete projekter samt undersøgelse af muligheder, omkostninger og finansieringsmuligheder for 

yderligere stormflodssikring af Nordby og Sønderho. 

I denne anden udgave af Klimatilpasningsplanen er fokus på udpegning af områder, der kan blive udsat for ero-

sion eller oversvømmelse samt retningslinjer om afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse og erosion ved 

planlægning af byudvikling. 

Klimatilpasningsplanen indeholder, jf. planlovens krav til indholdet i et kommuneplantillæg, følgende: 

 

Figur 4 Planlovens betydning for retningslinjer, rammer og redegørelse ved en kommuneplanrevision 

 

Revision af kommuneplan(tillæg)

Redegørelse

1. Redgøre for 
udpegningsgrundlag for  
kortlægningen.

2. Forudsætninger for 
krav om etablering af 
afværgeforanstaltninger.

3.Redegøre for 
sammenhængen til 
øvrige kommuner.

Rammer

1. Det skal fremgå, om 
eksisterende og nye 
rammer helt eller delvist 
ligger i et udpeget 
område.

2. Ved udarbejdelsen af 
lokalplan i et udpeget 
område skal det vurde-
res, om den tilhørende 
ramme skal suppleres 
med en beskrivelse af 
håndtering af afværge-
foranstaltninger.

Retningslinjer

1. Udpegning af 
områder der kan 
udsættes for erosion 
eller oversvømmelser.

2. Retningslinjer om 
afværgeforanstaltninger 
mod oversvømmelser 
og erosion ved 
planlægning af 
byudvikling m.v.
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3.2 Planloven 

I Planhierakiet er kommuneplaner og kommuneplantillæg un-

derordnet nationale og lokale risikostyringsplaner, vandplaner 

og Natura-2000 planer.  

Ifølge planloven skal der redegøres for kommuneplanens sam-

menhæng med den kommunale risikostyringsplan ”Risikosty-

ringsplan for Nordby, Fanø Kommune 2021”. Endvidere må en 

kommuneplan og lokalplan ikke være i uoverensstemmelse 

med en risikostyringsplan. 

I planloven er der desuden i forhold til risikoområder et særskilt 

krav om, at der ved udarbejdelsen af kommuneplanen skal 

være retningslinjer for friholdelse af arealer for ny bebyggelse 

eller etablering af foranstaltninger til beskyttelse mod over-

svømmelse. 

Der er i klimatilpasningsplanen redegjort for planens forudsætninger, for udpegning af områder, etablering af af-

værgeforanstaltninger, og kommuneplanens sammenhæng med kommuneplanlægningen i andre kommuner, for 

så vidt angår afværgeforanstaltninger. 

Klimatilpasningsplanen indeholder en udpegning af områder inden for hele kommunen, der kan blive udsat for 

oversvømmelse eller erosion, retningslinjer for etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvøm-

melse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. i de 

udpegede områder. 

Desuden indeholder klimatilpasningsplanen rammer og bindinger i form af retningslinjer for den fysiske planlæg-

ning, som blev defineret i risikostyringsplanen. Dermed fastlægges med klimatilpasningsplanens rammer indhol-

det i fremtidige lokalplaner med hensyn til afværgeforanstaltninger for at undgå oversvømmelser og erosion, som 

f.eks. krav om sokkelkoter. 

3.3 Miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter 

Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM) opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. For pla-

ner og programmer dokumenteres miljøvurderingen i en miljørapport. Miljørapporten skal fastlægge, beskrive og 

vurdere den eller de sandsynlige virkninger på miljøet, som må forventes at kunne opstå som følge af planens 

vedtagelse. 

Klimatilpasningsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter 

(VVM)2  jf. lovens §8 stk. 1, fordi planen udarbejdes inden for området fysisk planlægning og arealanvendelse og 

fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til et projekt, som fremgår af lovens bilag 2.   

Planen er omfattet er punkt 10 infrastrukturprojekter på bilag 2 og af følgende underpunkter: 

 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfat-

tet af bilag 1). 

 k) Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlin-

jerne, som f.eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og an-

dre konstruktioner til beskyttelse mod havet bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne an-

læg. 

Fanø Kommune har derfor udarbejdet en miljørapport, der findes som bilag 1. 

                                                           

2 Miljøministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 

1976 af 27/10/201. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976. 
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Det er i miljørapporten vurderet, at en vedtagelse af planen kan betyde en væsentlig påvirkning af strandbeskyt-

telsen og klitfredningen på Fanø. Desuden er det vurderet, at klimatilpasningsplanen vil have en moderat påvirk-

ning på udpegningsgrundlaget for fredningen på det sydlige Fanø og af mulighederne for at se hen over digerne, 

både når det gælder indblikket til Nordby og Sønderho, og når det gælder udsigten til havet og landskabet fra by-

erne.  

Der er i vurderingerne gjort en række antagelser om hvordan planen vil blive gjort til virkelighed uden inddragelse 

af beskyttede naturarealer, som har stor betydning for vurderingerne af, at planens indhold ikke vil komme til at 

have en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området Vadehavet, på beskyttede naturtyper eller på beskyttede 

arter. 

3.4 Natura 2000 væsentlighedsvurdering 

Før kommunens vedtagelse af en plan skal der foretages en vurdering af, om planen i sig selv, eller i kumulation 

med andre planer eller projekter, påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse arter. Denne vur-

dering skal gennemføres uanset, om planen geografisk ligger uden for eller inden for internationale naturbeskyt-

telsesområde. Internationale naturbeskyttelsesområder omfatter Natura 2000-områder (habitat- og fuglebeskyttel-

sesområder) samt Ramsar-områder (internationalt beskyttet vådområde). For hvert Natura-2000 område er der 

udpeget naturtyper, arter og fugle som området skal beskytte for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus. 

Disse er beskrevet i Natura 2000-planer for de enkelte områder. 

Inden for planlægningsområdet ligger dele af Natura 2000-område N89 Vadehavet, herunder habitatområde H78 

Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, Ramsar-område RAMSAR27 Vadehavet samt fugle-

beskyttelsesområderne F53 Fanø og F57 Vadehavet. 

Det vurderes samlet at en realisering af klimatilpasningsplan ikke vil medføre en påvirkning på udpegningsgrund-

laget for Natura 2000-område N89, habitatområde H78, Ramsarområde RAMSAR27 og fuglebeskyttelsesområ-

derne F53 og F57.  

I klimatilpasningsplanen er det ikke fastlagt, hvordan eller hvor meget digerne skal forhøjes om Nordby og Søn-

derho. Det er en forudsætning for denne vurdering, at der ikke inddrages habitat-natur ved realisering af planen, 

og at grøfter inden for Natura 2000-området ikke udvides. Forhøjelse af diger omkring Nordby og Sønderho påvir-

ker dermed ikke habitatnatur-typen strandeng (1330), der ligger nær planområdet.  

Arter på udpegningsgrundlaget kan påvirkes indirekte ved forstyrrelse. Blåhals yngler i marskområdet ved en 

kombination af urtevegetation, kratbevoksning og mere åbne områder. Herhjemme finder man især arten ved 

drængrøfter i marsken. Ifølge klimatilpasningsplanen skal der ske en udvidelse af udvalgte eksisterende grøfter 

og dræn og dette kan medføre en påvirkning på blåhals. Det er en forudsætning, at der ikke udvides grøfter inden 

for Natura 2000-området.  

Natura 2000-områderne kan påvirkes ved forstyrrelse i forbindelse med gennemførelse af klimatilpasningsplanen. 

Alt efter hvordan diget tænkes forhøjet kan der forekomme forskellig grad af forstyrrelse. Ved begge byer løber en 

vej på den vestlige side af diget. Vejen skaber i forvejen en vis forstyrrelse for fugle på udpegnings-grundlaget, så 

de vil sandsynligvis ikke opholde sig nær diget i forbindelse med yngle og rasteadfærd. Det antages, at der i for-

bindelse med realisering af planen ikke foretages meget støjende anlægsarbejde, fx spuns.  

Der er ikke kendskab til forslag til planer eller projekter, eller vedtagne, ikke-realiserede planer eller projekter, der 

indebærer påvirkninger på naturtyper, arter eller fugle på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N89, 

som potentielt kan påvirke i kumulation med potentielle påvirkninger i forbindelse med Klimatilpasningsplanen. 

Fanø Kommune er opmærksom på, at der i forbindelse med et konkret projekt kan være udfordringer med place-

ring og udformning kystbeskyttelsestiltag afhængig af, hvordan dette gøres. Det eksisterende dige ligger helt op 

ad kortlagt habitatnatur, og enhver arealinddragelse af dette vil potentielt være en skade på Natura 2000-områ-

dets integritet, og dermed udløse en fravigelsesprocedure efter habitatbekendtgørelsens § 9.  

Habitatbeskyttelsen kan kun fraviges i tilfælde, hvor der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige 

samfundsinteresser, herunder af økonomisk eller social art, og hvor der ikke findes alternativer til gennemførelse 

af projektet. Fravigelse er betinget af, at der træffes alle de nødvendige kompensationsforanstaltninger for at 

sikre, at sammenhængen i Natura 2000-netværket bevares.  
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4. Vurdering af risiko for erosion 

Erosionen på Fanø er vurderet på baggrund af de nationale vurderinger af fremtidens klima samlet på hjemmesi-

den www.klimatilpasning.dk. Vurderingen af erosion sker med udgangspunkt i klimarapporter udarbejdet af FN’s 

klimapanel (IPCC) suppleret med målinger gennemført i Danmark.    

Erosion af kysten kan opdeles i to bidrag; kronisk erosion og akut erosion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 5 Kronisk erosion baseret på historisk kystudvikling. www.kystatlas.dk. 
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Kronisk erosion forekommer generelt, hvis der ikke er ligevægt mellem kysten samt vandstands- og bølgeforhol-

dene. Hvis det er tilfældet, vil der ske en tilpasning af kystprofilet i form af kronisk erosion eller kronisk tilvækst, 

indtil der opnås en ligevægt. Fanø er generelt karakteriseret ved kystfremrykning på den vestlige side og lille til 

moderat erosion mod nord, øst og syd, se figur 6 og 7.   

Akut erosion forekommer i forbindelse med stormflodshændelser, hvor en kombination af ekstreme vandstands- 

og bølgeforhold kan give anledning til en pludselig/momentan erosion af kysten. Transporten af kystmaterialet 

sker vinkelret på kysten, og med tiden kan det eroderede materiale blive transporteret ind mod land igen, hvor-

med der kan ske en hel- eller delvis kyst-reetablering. Fanøs vestvendte kyst har stor eksponering for bølger, og 

der kan forekomme stor akut erosion af strækningen, se figur 6. Den østvendte kyststrækning ligger godt beskyt-

tet mod kraftig bølgeeksponering og dermed mod signifikant akut-erosion.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6 Akut erosion baseret på historisk kystudvikling. www.kystatlas.dk. 
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Ifm. planlægning, kan den kroniske erosion betegnes som den årlige udvikling af beliggenheden af kystlinjen, og 

kan dermed indgå i estimater for hvor mange år der eksempelvis vi gå inden et kystnært område bliver påvirket af 

erosion. Den akutte erosion kan derimod betragtes som en nødvendig sikkerhedsbuffer ift. afstand til kystlinjen 

med henblik på at undgå pludselige erosionsskader.  

4.1 Prognose for kystudviklingen på Fanø 

I takt med at middelvandstanden omkring Fanø vil stige, som følge af klimaændringer, vil Fanøs kyster skulle til-

passes en ny ligevægt, med en højere middelvandstand 

Den forventede stigning i middelvandstanden omkring Fanø fremgår af ovenstående tabel 1 og 2. I denne plan er 

der taget udgangspunkt i ”det bedste bud” på ændringen i middelvandstanden, markeret med grå i tabellerne, 

dvs. en forøgelse af middelvandstanden på op til ca. 29 cm midt i århundredet og op til ca. 59 cm hen mod slut-

ningen af århundredet.   

Kystdirektoratet har udarbejdet værktøjet www.Kystplanlægger.dk, der er en del af www.klimatilpasning.dk  som 

blandt andet har til formål at skabe viden og overblik over, i hvilken grad et område kan forventes udsat for ero-

sion grundet ændringen i middelvandstanden. 

Kystplanlægger tager afsæt i en inddeling af Danmarks kyster, således vurderingerne sker på regionalt niveau. I 

det omfang det er tilgængeligt er vurderingerne dermed baseret på viden relateret til de regionale: 

 Topografi  

 Bølger 

 Geoteknik 

 Prognoser for klimaændringer 

Der kan forekomme store lokale variationer indenfor de regionale områder, hvormed vurderingerne i kystplanlæg-

ger alene kan anvendes til at give et overordnet overblik over erosionsrisikoen og -niveauet. Såfremt der derimod 

ønskes et mere eksakt bud erosionsomfanget og lokale variationer heraf kræves en detailanalyse baseret på lo-

kale forudsætninger ift. topografiske og geotekniske forhold samt bølgepåvirkningen.    

De overordnede forudsætninger og antagelser, der ligger til grund for kystplanlægger er:  

 Middelændringen af havvandstanden under forudsætning af klimascenarie RCP8.5    

 Statistiske stormflodshændelser 

 Akut erosion forekommer ikke på strækninger der består af moræneler 

 Eksisterende kystbeskyttelseskonstruktioner vil blive udsat for underminering og kollapse som følge af 

den kroniske erosion, hvormed de ikke tages i regning         

 

Ift. at vurdere vandstandsændringernes påvirkning af kystudviklingen (kronisk erosion) tages ofte udgangspunkt i 

Bruuns regel, hvor den overordnede forudsætning er, at kystprofilet forbliver uændret. Dette betyder, at hvis vand-

standen stiger 10 cm skal havbunden (ud til en vis dybde) forhøjes tilsvarende. Tilførslen af materiale forudsættes 

at ske ved erosion af kysten/klitterne/baglandet.  

Frem til midten af århundredet (år 2041-2070) er det estimeret, at der ved Fanø kan forventes en stigning i mid-

delhavvandstanden på ca. 29 cm og en erosion af de nord-, øst- og sydvendte kyster på ca. 100 m (tilbageryk-

ning). Erosionen skyldes primært, at kysterne skal tilpasses det nye vandstandsniveau. Fanøs vestkyst har histo-

risk været præget af tilvækst og derfor vil denne kyst ikke på samme vis være udsat for erosion som følge af kli-

maændringer.  

http://www.kystplanlægger.dk/
http://www.klimatilpasning.dk/
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Figur 7 Estimeret fremtidig kysterosion på Fanø i år 2070, som følge af klimaændringer (forudsat klimascenarie RCP 

8.5). 

Udviklingen i stigningen af havvandstanden og den tilhørende kroniske kysterosion af de nord-, øst- og sydlige 

kyststrækninger er tilnærmelsesvis lineær frem til ca. 2050, hvilket betyder, at ændringen i havvandstanden kan 

estimeres til 0,5 - 1 cm/år. Ved en kronisk erosion på ca. 100 m i samme periode svarer dette til en årlig erosion i 

størrelsesordenen ca. 1,7 m – 3,3 m/år. Det bør bemærkes, at der kan forekomme store årlige variationer i vands-

tands- og erosionsniveauet, og derfor bør eventuel kystbeskyttelse indgå i en langsigtet planlægning.   

Hen mod slutningen af århundredet kan det forventes, at stigningen i middelvandstanden antager ca. 59 cm, hvil-

ket medfører, at den kroniske erosion af de nord-, øst- og sydvendte kyster antager ca. 200-250 m.  
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Figur 8 Estimeret fremtidig kysterosion på Fanø i år 2120, som følge af klimaændringer (forudsat klimascenarie RCP 

8.5). 

Klimaændringerne vurderes ikke at medføre store ændringer af erosionsniveauet under stormflod (akut-erosion). 

Baseret på [www.kystplanlægger.dk] er den akutte erosion af Fanøs kyster vurderet til ca. 5-30 m (størst på 

Fanøs vestkyst). 

4.2 Opsamling 

Erosionen af Fanøs kyster vil øges, i takt med at middelvandstanden omkring Fanø stiger, øges. Den aktuelle 

erosion, akut såvel som kronisk er dog så lille, at der i nærværende klimatilpasningsplan, ikke anbefales tiltag til 

håndtering af erosion. 
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5. Vurdering af stigende 
grundvandsstand 

5.1 Udpegning af områder med grundvandsproblemer  

I forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen for Fanø, har Fanø Byråd udpeget et §17 stk. 4 udvalg 

som har forestået arbejdet udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen. I forbindelse med udvalgets arbejde, er der 

udpeget følgende områder på Fanø, hvor der opleves grundvand på terræn: 

1) Nordby 

 Navigationsskolen og 

Vangled 

 Æ Hjøwervej  

 Møllestien 

 Vesterengen 

2) Grøndal 

3) Rindby Strand og Fanø 

Bad 

 Vestertoften, Larses Toft 

 Lyngvej, Strandgårdsvej 

 Tovtvej 

 Bekkasinvej 

 Paradisvej 

 Slunden (sydlige del) 

 Dalen 

4) Sønderho 

 Kukkedal 

 Lodne Bjerge 

 Hønevejen 

 Kromanns Fiskerestau-

rant 

 Brugsen 

 Nordsiden af Strandve-

jen 

 Toftestien 

 Søndertoft 

 Kunstmuseet 

Udfordringerne i de 4 områder er gennemgået i det efterfølgende. 

 Rindby Strand og Fanø Bad 

Rindby Strand og Fanø Bad - området udgøres af et sommerhusområde bestående af Fanø Vesterhavsbad og 

Rindby strand, som er beliggende vest for Rindby, jf. Figur 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Rindby Strand sommerhusområde, med angivelse af oplevede problemer. Området har problemer med sti-

gende vandstand i lavt liggende områder i vinterhalvåret. Forventet forløb af eksisterende dræn/vandløb er angivet. 
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Området er i af øst og vest omkranset af klitter. Klitterne mod vest- mod Vesterhavet har en højde på over 10 me-

ter, mens den østlige klit har en højde på omkring 8 meter.  

Midt mellem disse klitter findes minimum en forhøjning mere, typisk med en højde på omkring på 7 meter. Samt-

lige forhøjninger er parallelle med kysten. Mellem disse forhøjninger findes der mere eller mindre sammenhæn-

gende lavliggende områder, som typisk ligger under kote 5.  

Søerne i de lavtliggende områder er forbundet med et grøftesystem, som dræner de lavtliggende områder til sø-

erne. 

Der står grundvand på terræn i områdets lavtliggende områder i vinterhalvåret. Områderne ved Vestertoften, Lar-

ses Toft, Lyngvej, Strandgårds-vej, Tovtvej, Bekkasinvej, Paradisvej, Slunden (sydlige del) og Dalen er udpeget 

som særligt hårdt ramte. De oplevede problemer ses i den opstillede grundvandsmodel for Fanø. 

 Nordby 

I Nordby opleves problemer med stigende grundvand i den nordlige og sydlige del af byen, hvor området omkring 

Vangled og Æ Hjøwervej. Navigationsskolen og Møllestien er udpeget som særlig hårdt ramte områder., jf. figur 

10. 

Vest for begge lokaliteter ligger der en klit, som gør, at grundvandet bevæger sig fra vest mod øst. Grundvandet 

kan dog ikke strømme uhindret til kysten, idet en spunsvæg langs Langelinie ændrer strømningen ud til kysten. 

Grundvandsstrømningen fra Navigationsskolen bliver presset mod et eksisterende grøftesystem. Mod syd bliver 

strømningen presset længere mod syd. Udover ændringen af strømningsretningen medfører reducering af ud-

strømningsområdet også grundvandsstanden. 

I den opstillede grundvandsmodel for Fanø kan problemerne i den nordlige del af Nordby genskabes ved at an-

vende en spunsvæg sat langs færgelejet. 

 

Figur 10 Udpegede problemer med grundvand i vinterhalvåret i Nordby. 

De udpegede problemer befinder sig i byområde. Mod vest er områderne afgrænset af en klit med en højde på 

minimum 10 meter. Vest for klitten aftager terrænet jævnt mod Fanø Bugt. 
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I det nordlige del af området afgrænses af et mindre højdedrag.. Dermed er hældningen af terrænet her mod 

nordøst. I det sydlige område strømmer nærmest parallelt (mod øst) med kysten mod Fanø Bugt. I den nordlige 

del af Nordby (ved Færgelejet), er kajen spunset, og danner en barriere for den naturlige afstrømning af grund-

vand mod Vadehavet. 

Ved Navigationsskolen er grundvandsstanden høj i vintermånederne (0,5 til 1 meter under terræn). Ved længere-

varende regnhændelser kan undergrunden kun tage imod en mindre vandmængde, før der observeres vand på 

terræn. 

 Sønderho 

Ved Sønderho er der udpeget flere problemer omkring selve Sønderho og i de lavtliggende områder langs Kukke-

dal og Lodne Bjerge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Udpegede problemområder med højtstående grundvand i vinterhalvåret. 

Byen Sønderho er mod vest afgrænset af højdedrag med en højde på omkring 15 meter, jf. figur 11. 

Det sydlige område er præget af 3 klitter. Mod syd er det klitten ud mod Vesterhavet, mod nord af højdedraget 

mod Sønderho og endeligt et højdedrag i midten. Vejen Kukkedal er klemt inde mellem det midterste højdedrag 

og klitten mod syd. Her opleves en højdeforskel på næsten 10 meter. Nord for højdedraget er der et lavtliggende 

område, med en jævn hældning mod sydøst. Området er dog præget af lunker. Vejene i byområdet er meget 

snævre med undtagelse af hovedvejene. I det sydlige område er mindre grusveje med større rabatter. 

 Grøndal 

Der har tidligere være problemer med grundvand på terræn i vinterhalvåret i Grøndal området på Fanø. Der er i 

området oplevet, at sommerhuse i lavtliggende områder har stået oversvømmet med store skader til følge. 

Der er i de seneste år sket en indsats for at oprense områdets afvandingsgrøfter, hvilket har afhjulpet områdets 

problemer. Vedligeholdelsen af grøfterne besværliggøres dog af, at vedligeholdelsen skal foretages af den en-

kelte grundejer. En samlet og kontinuerlig indsats for vedligeholdelse af grøfterne besværliggøres således idet 

ikke alle grundejere har fokus på at vedligeholde grøfterne, om end dette vurderes bydende nødvendigt for at 

undgå grundvand på terræn. 
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Figur 12 Oversigt over Grøndal, hvor oplevede problemer med grundvand på terræn er markeret med sort. Pink prik 

markerer start på vandløb, brun linje indikerer placering af oprenset grøft i Grøndal til afvanding af området. 

5.2 Metoder til grundvandssænkning 

På Fanø vil der være tre muligheder for at foretage en grundvandssænkning; Dræning, grøfter og oppumpning. 

For at optimere løsningen i de enkelte udpegede områder, vil der, efter behov anvendes en eller flere af meto-

derne samtidig i de enkelte områder. 

 Grøfter 

Ved at etablere grøfter vil man kunne sænke grundvandet på et længere strækning.  

Med baggrund i den fanøske overfladegeologi, vil en vandstand på en meter under terræn medføre en sænkning 

på 60 cm 20 meter fra grøften og på 40 cm 40 meter fra grøften. Hvis bunden og vandstanden sænkes, vil sænk-

ningen ligeledes øges i området omkring grøften. Vandstanden i grøfterne afhænger af bortledningen af vandet.  

Hvis grøfterne etableres med et fald på 1-2 promille, vil bunden af grøften være styrende for sænkningen ved de 

omkringliggende matrikler. Bortledningen vil ske til havet eller en regnvandsledning. For at imødegå naturmæs-

sige krav for vådområder i yngletiden, vil grøfterne kunne styres med skot.  

Hvis det ikke er muligt at etablere grøfter med en selvafvandende hældning, skal vandstanden reguleres ved op-

pumpning. Det oppumpede vand skal bortledes via regnvandsledning eller til havet. 

Sønderho og Nordby er præget af mange smalle gader, og derfor er åbne grøfter kun i meget begrænset omfang 

muligt i byområder. I det åbne land vil denne løsning være at foretrække. 

 Dræning 

Dræningen har samme effekt som grøfterne, men hvor bortledningen sker i drænledningen under jorden. Bortled-

ningen vil ligeledes ske til regnvandsledning eller havet.  
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Dræningen kan etableres med underboringer og er derfor mere egnet i byområderne Nordby og Sønderho. 

 Oppumpningsboringer 

Oppumpningsboringerne vil sænke grundvandet i et større ”cirkulært” område omkring boringen.  

Oppumpningsboringer etableres som ca. 8 meter dybe boringer og forsynes med ca. 3 meter filter. Over filteret 

installeres en pumpe. Denne opbygning gør det muligt at oppumpe omkring 15 m3/t. Under de nuværende kendte 

hydrogeologiske forhold vil en oppumpning på omkring 15 m3/t sænke grundvandet med 1 meter i en radius på  

omkring 200 meter fra oppumpningen. 

Pumpen skal reguleres, så grundvandet sænkes til den ønskede dybde. Dette gøres indledningsvis med en prø-

vepumpning, hvor den reelle sænkning måles, og ydelsen bestemmes. I den forbindelse etableres flere korte bo-

ringer, som kan måle vandstanden i det terrænnære grundvandsmagasin. Disse boringer vil i driften bruges til at 

regulere oppumpningen, så der ikke fjernes for meget eller lidt vand.  

Det oppumpede vand bortledes via regnvandsledning eller via grøfter til havet. 

Denne løsning kan anvendes i byerne og i større områder med oversvømmelser, som vil kræve mange grøfter. 

Før etablering af oppumpningsboringer skal det undersøges, om der er naturområder, som ikke må påvirkes. 

5.3 Anbefalede løsninger til afhjælpning af grundvandsproblemer 

 Rindby Strand  

Området er placeret nær indvindingsboringerne til Fanø Vandværk, og derfor vælges det ikke at udføre en grund-

vandssænkning med boringer, men i stedet for ved en kombination af dræn og grøfter. Hvis grundvandsstanden 

sænkes i området, vil der kunne trækkes saltvand til området og dermed øge risikoen for saltvand i indvindings-

boringerne. 

Dybden af drænene vil afhænge af bredden af beskyttelsesområdet til Fanø Vandværk. Ved at grave betydeligt 

dybere end 1 til 1,5 meter vil det ikke være muligt at afvande området ved gravitation, og det vil dermed være 

nødvendigt at pumpe vandet videre i det allerede eksisterende grøftesystem. 

Den sydlige del af området afvandes til søerne syd for Søndre Bjerge og syd og øst for Paradisvej. Tilløbene til 

disse søer er reguleret ved skot, som holder vandstanden i den sydlige del af området kunstigt højt. Af figur 13 

fremgår de eksisterende grøfter og de nye foreslåede grøfter. 

 

Figur 13: Placering af grøfter i det sydlige del af området – eksisterende grøfter er markeret med gult, mens de nye er 

markeret med turkis. 
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For at skabe en god dræning skal eksisterende grøfter gennemgås, og der skal sørges for en naturlig gravitati-

onsstrømning. Det vil i enkelte tilfælde medføre en fordybning af eksisterende grøfter. 

Funktionen af skodder skal undersøges og optimeres i vinterperioden til at dræne vandet fra området. 

Den nordlige del af området afvandes via grøftesystemet omkring Fanø Golf Links. Idet der observeres en del 

oversvømmelser nær Strandvejen, formodes det, at der er ikke en tilstrækkelig gennemstrømning til grøftesyste-

met ved golfbanen. Af figur 13 fremgår de eksisterende grøfter og de nye foreslåede grøfter. 

For at skabe en god dræning skal eksisterende grøfter gennemgås og der skal sørges for en naturlig gravitaions-

strømning. Det vil i enkelte tilfælde medføre en fordybning af eksisterende grøfter. 

 Nordby 

For at reducere grundvandsstanden i den nordlige del af Nordby, anbefales det at etablere dræn ved Navigations-

skolen, jf. figur 14. 

  

Figur 14: Placering af nye grøfter eller dræn ved Navigationsskolen i Nordby, samt den del af det eksisterende grøfte-

system som der skal afvandes til  

Vandet fra drænene ledes til vejafvandingssystemet i Nordby, som ifølge spildevandsplanen løber ud til havet ved 

Batterivej. Der er i området registreret oversvømmelser ved regnvandsbassinet i Nørre Nytoft, samt ved Vangled. 

En del af problemet formodes at skyldes et ikke fungerende grøftesystem langs Vesternasen, som er stoppet ved 

overkørsler ind mod Nørre Nytoft. 

Den umiddelbare løsning for at sænke grundvandsstanden omkring Møllestien er at etablere dræn vest for Mølle-

stien, jf. figur 15. Det anbefales indledningsvis at monitere grundvandsstanden i områdets havevandingsboringer 

for at indsamle data til dimensionering af drænsystemet. Mens moniteringen foregår, kan havevandingsborin-

gerne med fordel undersøges for at afklare, om de har en opbygning, der kan håndtere installation af pumper 

med en ydelse på 5 til 10 m3/t. Er dette muligt, kan drænsystemet udskiftes med en oppumpning af grundvand fra 

haveboringer i området for at sænke grundvandsspejlet til 1-1,5 meter under terræn. 
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Figur 15: Placering af dræn vest for Møllestien og de nærliggende havevandingsboringer.  

 Sønderho 

De oplevede problemer i Kukkedal området kan genskabes i den opstillede grundvandsmodel for Fanø, mens 

problemerne som i dag opleves i selve Sønderho, ikke kan genskabes. Dette skyldes formodentlig at regnvands-

afstrømningen i Sønderho forhindres i de øvre jordlag, f.eks. af et lerlag eller kollapset moseaflejringer, som ikke 

findes i de geotekniske oplysninger som grundvandsmodellen er opbygget efter. 

Et sådan lerlag eller lag af moseaflejringer, vil skabe en barriere, som nedbør ikke kan nedsive igennem. Der fin-

des ikke boringer, som kan be- eller afkræfte denne antagelse. Det anbefales derfor at der udføres to geotekniske 

lagboringer i Sønderho, i områderne hvor der er observeret vand på terræn. 

Derudover anbefales det at monitere grundvandsstanden i haveboringerne kontinuert i området (især i vinterperi-

ode), jf. figur 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 Haveboringer i Sønderho, som kan anvendes i et moniteringsprogram 
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Disse undersøgelser formodes at kunne give en forklaring på vandet på terræn, hvorefter der kan udarbejdes en 

plan for afledning af terrænnært grundvand i Sønderho i foråret 2022. 

Mens moniteringen foregår, kan havevandingsboringerne med fordel undersøges for at afklare, om de har en op-

bygning, der kan håndtere installation af pumper med en ydelse på 5 til 10 m3/t. Er dette muligt, kan drænsyste-

met udskiftes med oppumpning af grundvand fra haveboringer i området for at sænke grundvandsspejlet til 1-1,5 

meter under terræn. 

Området omkring Kukkedal (vejene Søndermarken, Lodne Bjerge, Kukkedal og Kåverdalen) ligger i lavtliggende 

områder mellem tre klitter. Grundvandsstanden i klitterne stiger i vintermånederne og medfører tilsvarende en 

stigning i de lavtliggende områder. 

Det anbefales, at der etableres dræn eller grøfter langs vejene, jf. figur 17. Dybden af drænet eller bunden af grøf-

ten vil afhænge af grundvandssænkningen under bygninger. I modellen medfører en 1 meter dyb grøft en sænk-

ning på 0,5 meter i en afstand på 25 meter fra grøften. 

 

Figur 17: Placering af dræn omkring Sønderho til afhjælpning af problemer med grundvand 

Med en dybde på 1 meter til bunden af grøften eller drænene vil vandet kunne drænes ved gravitationen ud til 

havet. Ønskes en dybere sænkning under bygningerne skal grøfterne og drænene placeres dybere. Hermed vil 

det ikke være muligt at dræne området, uden at pumpe vandet ud til havet. 

Ved en stormflod vil det ikke være muligt at afvande til havet. 
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5.4 Overslag over udgifter til afhjælpning af grundvandsproblemer 

Et overslag over udgifterne til sænkning af grundvandet er vist i tabel 3. 

Tabel 3 Anlægsoverslag for løsning af grundvandsproblemer. Priser er ekskl. Moms i 2022 prisniveau. 

Område Løsning Enhedspris Antal enheder Pris 

Fanø Etablering af moniteringsbo-

ringer 

10.000 kr./stk. 4 stk. 40.000 kr. 

Nordby, Navigati-

onsskolen 

Etablering af drænledninger 

omkring Navigationsskolen 

500 kr./lbm. Dræn-

ledning 

800 lbm 400.000 
kr. 

Nordby, Møllestien Nye drænledninger ved Møl-

lestien 

500 kr./lbm. Dræn-

ledning 

700 lbm 350.000 
kr. 

Rindby Strand Oprensning af eksisterende 

vandløb/grøfter 

50 kr./lbm grøft 8300 lbm 415.000 
kr. 

Rindby Strand Etablering af nye grøfter 500 kr./lbm. grøft 1800 lbm 900.000 
kr.  

Sønderho Etablering af nye dræn i 

Gammel byvej 

500 kr./lbm. Dræn-

ledning 

250 lbm 125.000 
kr.  

Sønderho Geoteknisk lagboring 25.000 kr./stk. 2 stk. 50.000 kr. 

Kukkedal, Sønder-

marken, Lodne 

Bjerge m.fl. 

Etablering af drænledninger  500 kr./lbm. Dræn-

ledning 

1600 lbm 800.000 
kr. 

Fanø Årlig drift af grøfter 5 kr./lbm grøft 16.250 lbm 81.250 kr. 

Alternativ løsning, sænkning af grundvandsspejl ved brug af private haveboringer 

Nordby, Møllestien Grundvandssænkning ved 

brug af havevandingsborin-

ger, der tilsluttes vejafvan-

dingssystemet 

25.000 kr./stk. 2 stk. 50.000 kr. 

Sønderho 25.000 kr./stk. 2 stk. 50.000 kr. 

Fanø Årlig drift af pumper 2.000 kr./stk. 4 stk. 8.000 kr/år 

Alternativ løsning, sænkning af grundvandsspejl ved etablering af nye boringer 

Fanø Etablering af grundvands-

sænkning i monteringsborin-

ger, inkl. boringer 

50.000 kr./stk. 4 stk. 200.000 

kr. 

Fanø Årlig drift af pumper 2.000 kr./stk. 4 stk. 8.000 kr/år 
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6. Oversvømmelsesrisiko ved 
ekstreme regnhændelser 

Kloak- og regnvandssystem blev gennemrenoveret og separeret i Nordby fra 1992-1995 og i Sønderho fra 1999-

2000.  Renoveringen har betydet at spildevand fra husene og regnvand fra vejene stort set ikke løber i samme 

system. Fanø Kommune ejer og driver vejafvandingssystemet, mens Fanø Vand ejer og driver spildevandskloak-

kerne og de separate regnvandskloakker. 

Spildevand pumpes fra Nordby til Esbjerg, hvor det renses. I Sønderho er der flere steder, hvor vandet fra vejene 

løber direkte i spildevandssystemet gennem vejristene. Vejristene er etableret fordi det har været besværligt eller 

umuligt at etablere regnvandsledninger med en hældning, så vandet kunne løbe væk ved gravitation.   

Ved Svenskervej i Nordby findes overløb mellem spildevandssystemet og regnvandssystemet, således at spilde-

vandssystemet fungerer som reservoir ved store regnmængder eller ophobning af bagvand ved stormflod. Over-

gangen skal aktiveres manuelt.   

Ved kraftige regnhændelser eller stormflod vil de vandmængder, som trænger ned i regnvandssystemet blive 

pumpet tilbage i havet. Til formålet er etableret 3 kraftige pumpestationer i Nordby samt 1 regnvandspumpe i 

Sønderho.  

Uden for byområderne løber regnvandet gennem offentlige og private grøfter, vandløb og dræn og ledes herfra 

ud i havet. 

6.1 Regnvandssystemets kapacitet  

Der er i 2013 lavet hydrauliske beregninger på regnvandssystemets kapacitet i forhold til en 5 – 10 – 20 - 50 og 

100 års regnhændelse. Beregninger bruges til at vurdere kloaksystemets kapacitet og til at lokalisere de områder, 

hvor oversvømmelser af regnvand vil fordele sig på jordoverfladen.   

Endvidere er der i 2017 lavet beregninger på en 20 års regnhændelse ved stormflod, hvor regnvandet ikke selv 

kan løbe ud i Vadehavet, men må pumpes. Beregningerne i 2017 viser, at der på Fanø ikke er store områder med 

ejendomme, som oversvømmes ved kraftige skybrud, ikke engang ved en 100 års regn. Flere steder står der dog 

i 2050 ved en 5 års regn mellem 3-10 cm vand på vejene, uden at dette giver anledning til skader.   

Der er i den oprindelige klimatilpasningsplan udpeget et kritisk område ved skolehallen. Beregningerne over, 

hvordan vandet fordeler sig på jordoverfladen, er dog lavet før renoveringen af området og viser derfor ikke det 

reelle billede af vandets ophobning i området, ligesom problemet ikke er oplevet i virkeligheden. Det antages der-

for, at problemet er løst i forbindelse med renoveringen af området. 

I sommerhusområderne er der en række kunstige søer, som delvist absorberer regnvandet fra de omkringlig-

gende arealer. Søernes vandspejl ligger højest i vinterperioden. I sommerhusområderne nedsives tag- og overfla-

devand på egen grund eller tilledes eksisterende vandløb, grøfter eller søer.  

6.2 Vurdering 

På baggrund af beregninger og vurderinger foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af Klimatilpasningsplan for 

Fanø Kommune 2013 vurderes det, at der i nærværende klimatilpasningsplan ikke bør fokuseres på håndtering af 

ekstreme regnhændelser. 

Dette skyldes, at de anvendte klima- og sikkerhedsfaktorer samt regnserier er tilsvarende de, som vil skulle an-

vendes til samme beregninger i dag. De fremskriver nedbørshændelserne 50 år frem i tiden (til år 2070), og der-

ved vil konklusionerne forblive uændret.  
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7. Risiko for oversvømmelse ved 
stormflod 

Stormfloder er typisk længerevarende hændelser i forhold til for eksempel skybrud, hvilket giver mulighed for 

varsling og aktivering af beredskabstiltag, men som også bevirker, at vandet potentielt kan forårsage større ska-

der. Både den længerevarende oversvømmelse og det høje saltindhold kan virke ødelæggende. Oversvømmel-

ser i Nordby vil have konsekvenser for knap 3000 ejendomme med dertilhørende forsyningsstationer i Nordby og 

omegn, samt kritisk infrastruktur som beredskab og politi.  

Kystdirektoratet har udarbejdet kort over faren, skaden og risikoen for havoversvømmelse. For Fanø Kommune er 

området omkring Nordby udpeget som et risikoområde, og Fanø Kommune har udarbejdet en risikostyringsplan 

herfor. Kystdirektoratets arbejde viser en forhøjet risiko for oversvømmelser ved stormflod omkring Nordby, grun-

det højden på digerne. 

Foruden udpegningen af området omkring Nordby, er Sønderho også truet ved stormflodshændelser. En 100-års 

hændelse forekommende i dag vil oversvømme dele af Sønderho.  

Indtrængning af vand forbi digerne i Sønderho og Nordby, vil medføre store økonomiske skader og tab. Foruden 

skader på bygninger, indbo og tabt erhvervsfortjeneste, vil de trafikale forhold påvirkes betydeligt samt de kritiske 

forsyningsinstallationer og funktioner. Natur og kulturarvsmiljøer er stærkt truet med mulig stor påvirkningsgrad.    

Fanø forsynes primært fra fastlandet, hvilket betyder, at særligt elforsyning, telefoni og internet, fjernvarme og 

spildevandshåndteringen er udsatte. Ved større stormflodshændelser vi strømhastigheden i vadehavet stige, hvil-

ket igen kan betyde større skader og tab, samt at færdsel er yderst farlig og frarådes 

Et større antal beboelsesområder er oversvømmelsestruet allerede fra lavere analyserede højvandshændelser og 

i det nuværende klima.  

7.1 Forhøjelse af diger på Fanø 

Digerne på Fanø skal hæves til den nødvendige kote og etableres, hvor de bedst kan beskytte Sønderho og 

Nordby mod ekstreme oversvømmelser. 

Laveste sted på digerne ved Sønderho er på 4,76 i dag, mens Laveste digehøjde i Nordby er på 4,30 DVR. Di-

gerne inkl. den bynære beredskabsløsning vil med den nuværende højde højst sandsynligt ikke kunne holde til en 

100 års stormflod i 2065. 

Fanø kommune er påbegyndt planlægningen af hævningen af digerne omkring Sønderho, for at digerne i fremti-

den kan beskytte Sønderho mod ekstreme hændelser. Planlægningen heraf forventes at være færdige mellem 

2024 og 2027, idet planlægningen muligvis besværliggøres af at diget delvis er beliggende i Natur2000 område, 

og således kræver særlige tilladelser for anlægarbejder. 

Herudover vil Fanø Kommune igangsætte planlægningen af forhøjelsen af digerne omkring Nordby, med ud-

gangspunkt i den udarbejdede risikostyringsplan for Nordby, således sikringen hæves til den nødvendige kote og 

etableres, hvor de bedst kan beskytte mod ekstreme oversvømmelser. 
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Ved en 20 års hændelse i 2019 sker der oversvømmelse af de omkringliggende arealer til Nordby og Søn-

derho, hvilket medfører mindre skader på afgrøder og infrastrukturer i form af saltvandsindtrængning på natur-

arealer og sandsynlighed for større mængder tangopskyl og affald på vejarealerne. 
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Ved en 100 års hændelse i 2019 sker der oversvømmelse af dele af Sønderho, hvor der vil ske betydelige 

skader på bygninger og infratruktur. Herudover vil de omkringliggende arealer til Nordby, hvilket medfører min-

dre skader på afgrøder, infrastrukturer og bygninger i form af saltvandsindtrængning på natur- og kulturarvs-

arealer, sandsynlighed for større mængder tangopskyl og affald på vejarealerne samt begyndende bygnings-

skader på kystnære bebyggelser. 
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Ved en 100 års hændelse i 2065 er prognoserne for havvandstandstigningen stadig således, at de ekstreme 

stormfloder i 2019 eller mellemliggende år vil kunne overstige en statisk 100 års hændelse i 2065. Hændelsen 

giver derfor mindre skader end en ekstrem hændelse, men forårsager fortsat skader og tab af betydelig karak-

ter, da den nuværende stormfodssikring ikke kan holde vandet ude. Indtræffer der en sådan hændelse, vil 

størstedelen af Sønderho og Nordby oversvømmes. En sådan hændelse har derfor store konsekvenser, da 

det medfører store skader på bygninger, infrastruktur, kritiske forsyningsenheder, virksomheder, kulturarv mm. 
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Ved en 100 års hændelse i 2115, uden yderligere etablering af stormflodssikring, er konsekvenserne signifi-

kante – både i form af materielle markedsomsatte skader, men også immaterielle skader og tab, da størstede-

len af Sønderhod og Nordby oversvømmes. En sådan hændelse har derfor store konsekvenser for menne-

sker, natur og miljø. Det fanøske samfund vil skulle gennemgå en lang genopbygningsfase grundet de store 

skader på bygninger, infrastruktur, kritiske forsyningsenheder, virksomheder, kulturarv mm. For nogle områder 

må det vurderes, at uerstattelige værdier ikke kan genoprettes. Den mentale sundhed vil være stærkt udfor-

dret. 
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Ved en 1000 års hændelse i 2019 sker der oversvømmelse af Sønderho og Nordby, og på de omkringlig-

gende arealer til Nordby. En sådan hændelse af denne størrelsesorden har derfor signifikante konsekvenser, 

da det medfører store skader på bygninger, infrastruktur, kritiske forsyningsenheder, virksomheder, kulturarv 

mm. Det er en ekstrem hændelse, som vil have betydelige påvirkninger på mennesker, natur og miljø.  
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Ved en 1000 års hændelse i 2115, vil Sønderby, Nordby og formentligt hele Fanø være under ekstremt pres 

og grundlaget for at opretholde et samfund med nuværende vilkår være tæt på umuligt, hvis ikke der etableres 

yderligere stormflodssiskring, og sker gentænkning af samfundsopbygning og services. Oversvømmelserne 

og de tilhørende skader og tab er signifikante for mennesker, natur og miljø.  
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7.2 Beredskabets erfaringer og anbefalinger 

Fanø Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af Klimatilpasningsplanen, haft en dialog med Beredskabet 

og Politiet om deres erfaringer og anbefalinger omkring stormflodshændelser. 

Fanø har i dag 2 brandstationer, hvor frivillige brandmænd/kvinder bemander stationerne i Sønderho og Nordby. 

Herudover er der en frivillige station i Nordby på Vangled. Det frivillige personale på de 3 stationer er en del af, og 

uddannes/trænes af Sydvestjysk Brandvæsen. 

De to brandstationer har til opdrag at betjene Fanø i dagligdags gøremål. Herudover kan begge stationer, samt 

frivillige stationen aktiveres under krise beredskab, under det lokale beredskabsstab (LBS) i Syd og Sønderjyl-

lands politikreds, som indkaldes når stormfloder varsles. 

Det lokale beredskab aktiveres når højvandstanden når en højde af 2 meter ved Fanø. Her indkaldes al perso-

nale, og evt. frivillige igangsættes. På Fanø indebærer det bl.a. at der evakueres i boligområdet omkring Høneve-

jen når vandstanden når ca. 2,3 meter, for at sikre at beboere i området selv kan forlade området. Herudover sik-

res Fanø Plejecenter, hvor en nødgenerator klargøres til forsyning af centeret. 

Færgesejladsen indstilles normalt ved en vandstand på ca. 2,5 meter. Det lokale beredskabsstab indsætter en 

lokal indsatsleder og beredskabsfolk på Fanø, som enten sejler over med færgen, eller indsættes med motorbåd. 

Herefter håndteres indsatsen ved Stormflodshændelser lokalt fra Fanø. Ved en højvandsstand på 4 m gøres der 

klar til at evakuere plejecenteret, og ved 4,6 m overvejes evakuering af alle borgere fra Fanø. 

Derudover har Sydvestjysk Brandvæsen og Syd & Sønderjyllands politi udpeget 3 området på Fanø hvor det som 

oftes kræves en indsats i forbindelse med stormfloder: 

1) Der står ”bagvand” ved Gammel Huse i Rindby under stormflod, som skal pumpes over diget 

2) Der står bagvand ved diget omkring Nordby, som skal fjernes med lænse-pumper 

3) Der tilkobles generator til plejecenteret når beredskabet træder i kraft 

Der er endvidere et ønske fra beredskabet om at der etableres en permanent løsning på bagvandsproblematik-

ken ved Gammel Huse, mens bagvandsproblematikken omkring Nordby anbefales løst ved at Fanø Kommune 

egenhændigt indkøber lænse-pumper der kan indsættes efter behov, samt en generator til sikring af Plejecenteret 

på Fanø. Disse indkøb vil være med til at sikre en mere fleksibel indsats i resten af Syd & Sønderjyllands politi-

kreds, idet beredskabet i dag er nødt til permanent at deponere lænse-pumper og generator på Fanø, som der-

ved ikke kan indsættes andre steder, såfremt behovet for indsættelse af materiel ikke er nødvendigt på Fanø. 

I forhold til at opretholde øens kritiske infrastrukturer og funktioner kendes den reelle sikring, samspil og ro-

busthed ikke. Sydvestjysk Brandvæsen og Syd & Sønderjyllands politi har derfor opfordret til at kritisk infrastruktur 

på Fanø sikres, så Fanø er beboelig efter en ekstrem stormflodshændelse.  

Den kritiske infrastruktur på Fanø vurderes at bestå af følgende 

 Transformatorstationer som skal sikre elforsyningen til Fanø 

 Vandforsyningsanlæg som sikrer vandforsyningen til Fanø (pumper, vandværk mv.) 

 Spildevandspumpestationer som afleder spildevandet fra Fanø til DIN Forsyning 

 Fjernvarme anlæg til udluftning/transport af fjernvarme 

 Teleinstallationer 

Samtidig understreges vigtigheden af, at fremkommeligheden for beredskabet sikres ved etablering af et nyt dige. 

7.3 Kulturarv 

Kulturarven er for Fanø generelt helt enestående og består af unikke fredede bygninger og bevaringsværdige kul-

turarvsmiljøer omkring Sønderho og Nordby, som er oversvømmelsestruet og under massivt pres. I relation til risi-

koområdets udpegning er følgende områder eksempelvis udpeget til at have kulturhistorisk bevaringsværdi eller 

til at være et bevaringsværdigt kulturmiljø:  

1. Grønningen, der er et fælles græsningsareal med adgangsveje fra Nordby.  

2. Nordby og Sønderho, som er en velbevaret ”skipperbyer” med en intakte bykerne og stråtækte huse fra 

1700- og 1800-tallet.  
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3. Rindbysletten, der er karakteriseret ved åben landbrugsbebyggelse med små oprindeligt tolængede 

gårde. Der er fællesgræsning i engene mod øst og på strandengene mellem klitterne. Området øst for 

Landevejen er fortsat præget af landbrug med mange små markparceller adskilt af grøfter. Halen er et 

areal, hvor størstedelen af enge og klitter er inddelt i små parceller 

4. 4 fuglekøjer af kulturhistorisk værdi 
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8. Øvrig lovgivning  

Klimatilpasningsplanen skal som beskrevet i kapitel 3 være i overensstemmelse med den overordnede planlæg-

ning, som blandt andet består at vandplaner, naturplaner og risikostyringsplaner. En realisering af klimatilpas-

ningsplanens indsatser kan forudsætte tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning. I dette kapitel er angi-

vet hvilken planlægning og lovgivning, der er relevant i forhold til realisering af klimaindsatserne beskrevet i klima-

tilpasningsplanen.  

8.1 Vandrammedirektivet og lov om vandplanlægning  

Klimatilpasningsplanen skal være i overensstemmelse med målene og tiltagene jf. EU’s vandrammedirektiv. 

Vandrammedirektivet er implementeret i dansk lovgivning ved lov om vandplanlægning og tilhørende bekendtgø-

relser.  

Formålet med vandrammedirektivet er at fastlægge en ramme for beskyttelse af vandløb og søer, overgangs-

vande, kystvande og grundvand, som bl.a. skal forebygge yderligere forringelse af og beskytte og forbedre vand-

økosystemernes tilstand. Formålet sikres overordnet ved, at vandområdernes tilstand ikke må forringes, og at 

områderne skal opnå god tilstand eller godt potentiale.  

Vandplanlægningen beskrives i vandområdeplaner for hvert af Danmarks fire vandområdedistrikter. Planerne re-

videres som minimum hvert 6. år. De gældende vandområdeplaner (2015 – 2021) er under revision. Udkast til 

reviderede planer for perioden 2021 – 2027 er sendt i offentlig høring ved udgangen af 2021 med henblik på en-

delig vedtagelse medio 2022.   

Nordby er beliggende i hovedvandopland 1.10 Vadehavet (delområde 121 Grådyb, tidevandsområde). Den aktu-

elle økologiske tilstand juli 2021 er vurderet til at være ringe og ”ikke god” kemisk tilstand3, Miljømålet for den 

samlede økologiske tilstand er ”god økologisk tilstand” og for den kemiske tilstand ”god kemisk tilstand”. Indsat-

serne i risikostyringsplanen herunder eventuel etablering af kystbeskyttelsestiltag ved Nordby forventes ikke at 

påvirke tilstanden i vandområdet Grådyb. 

For terrænnært grundvand og dybt grundvand er der på Fanø målopfyldelse med god økologisk og kvantitativ til-

stand4. Risikostyringsplanen herunder eventuel etablering af kystbeskyttelsestiltag ved Nordby forventes ikke at 

påvirke grundvandstilstanden. 

Der er ikke målsatte vandløb og kun en enkelt målsat sø på Fanø langt fra Nordby og de arealer, der planlægges 

for i risikostyringsplanerne4.  

8.2 Kystbeskyttelsesloven  

Forebyggelsestiltag mod oversvømmelse fra havet kan forudsætte tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven m.v. (Be-

kendtgørelse nr. 57 af d. 21. januar 2019). Klimatilpasningsplanen indeholder rammer og retningslinjer for etable-

ring af fremtidige anlæg, som vil kræve tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven, hvis de implementeres.  

8.3 Havneloven  

Afhængig af den endelige udformning af kystbeskyttelsestiltag mod oversvømmelse kan havnearealerne blive en 

del af løsningsrummet. I så fald skal der screenes for, om der kræves tilladelse efter Havneloven (Bekendtgørelse 

nr. 266 af 11. marts 2009). Klimatilpasningsplanen indeholder rammer og retningslinjer for etablering af fremtidige 

anlæg, som måske vil kræve tilladelse efter Havneloven, hvis de implementeres. 

                                                           

3 Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. MiljøGis for marine og grundvandstilstandsdata juli 2021 for Vandområdedistrikt Jylland og 

Fyn, Hovedvandopland Vadehavet. https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=vandrammedirektiv3tilstand2021 

4 MiljøGIS for basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027. 
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8.4 Vandløbsloven 

Forebyggelse mod oversvømmelse fra vandløb kan forudsætte tilladelse efter vandløbsloven. Klimatilpasnings-

planen indeholder rammer og retningslinjer for etablering af fremtidige anlæg, som generelt set vil kræve tilladelse 

efter Vandløbsloven, hvis de implementeres. 

8.5 Naturbeskyttelsesloven 

Forebyggelsestiltag mod oversvømmelse fra havet kan resultere i anlæg, som forudsætter indhentning af udtalel-

ser og tilladelser. Naturbeskyttelsesloven omfatter beskyttet natur, bilag IV arter og strandbeskyttelseslinjen. 

Beskyttet natur 

Ifølge bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændring i tilstanden af en række be-

skyttede naturtyper. Naturtyper, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, omfatter heder, moser, enge, 

strandenge og overdrev, der er større end 2.500 m2, samt søer og vandhuller, der er over 100 m2. 

Inden for planlægningsområdet ligger flere arealer, der er vejledende registreret som beskyttet natur efter natur-

beskyttelseslovens § 3. Såfremt der skal inddrages § 3-arealer i forbindelse med det konkrete projekt, vil det være 

nødvendigt at indhente en dispensation hos kommunalbestyrelsen til at tilstandsændre de pågældende § 3-area-

ler. 

Bilag IV-arter 

Arter opført på habitatdirektivets bilag IV er beskyttet i hele deres udbredelsesområde. Dette er bl.a. implemente-

ret i naturbeskyttelseslovens § 29 a, stk. 2, som beskriver, at yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter ikke må 

beskadiges eller ødelægges. For nogle bilag IV-arter kan yngle- og rasteområder bestå af flere lokaliteter, der tje-

ner som levesteder for den samme bestand. En bredere økologisk forståelse af yngle- og rasteområder giver mu-

lighed for en mere fleksibel administration og planlægning i områder med især mere udbredte bilag IV-arter. For-

udsætningen er, at den økologiske funktionalitet af et yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på 

mindst samme niveau som hidtil. 

 

I forbindelse med konkretisering af kystbeskyttelsen i et projekt skal det sikres, at områdets økologiske funktiona-

litet for bilag IV-arter ikke forringes som følge af projektet. 

Strandbeskyttelseslinje 

Strandbeskyttelseslinjen omfatter som hovedregel alle danske kyster ved hav og fjord. Jyllands vestvendte kyster 

fra Skagen til Blåvandshuk/Skallingen og derfra langs vestsiden af Fanø, Mandø og Rømø er dog undtaget, da 

disse kyststrækninger i stedet er omfattet af klitfredning. Arealerne omkring Nordby, hvor eksisterende kystbe-

skyttelsestiltag og eventuel yderligere kystbeskyttelsestiltag placeres, er, afhængig af placering, omfattet af 

Strandbeskyttelseslinjen. Strandbeskyttelseslinjen omfatter strandbredden og arealet op til 300 meter bag strand-

bredden - i sommerhusområder dog kun 100 meter eller mindre. Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor 

der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende tilstand. Der gælder dog en række umiddel-

bare undtagelser fra forbuddet imod at ændre tilstanden. Der skal ansøges om dispensation hos Kystdirektoratet 

ved etablering af kystbeskyttelsestiltag. 

8.6 Museumsloven 

Forebyggelsestiltag mod oversvømmelse fra havet kan resultere i anlæg, som kan forudsætte indhentning af ud-

talelser og tilladelser efter Museumsloven.  

Ved anlægsarbejder kan bygherre jf. museumsloven (Bekendtgørelse nr. 358 af 6. april 2014) anmode det kultur-

historiske museum (Sydvestjyske Museer) om en udtalelse om, hvorvidt projektet indebærer en risiko for ødelæg-

gelse af væsentlige fortidsminder. Museet afholder udgiften til arkivalsk kontrol og en eventuel mindre forundersø-

gelse, der er nødvendig som grundlag for museets udtalelse. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse 

afholdes udgiften af bygherre.  

Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. 

Fortidsmindet skal straks meldes til museet, hvorefter det besluttes, om der skal gennemføres en arkæologisk 
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undersøgelse. Udgiften til en arkæologisk undersøgelse afholdes af bygherre eller kulturministeriet, hvis det kul-

turhistoriske museum i udtalelsen har oplyst, at jordarbejdet ikke vil indebære en risiko for ødelæggelse af væ-

sentlige fortidsminder. 

8.7 LER-loven 

Forebyggelsestiltag mod oversvømmelse fra havet kan resultere i anlæg, som forudsætter indhentning af udtalel-

ser og tilladelser fra andre ledningsejere. I det omfang, der udføres gravearbejde omfattet af LER-loven (Bekendt-

gørelse nr. 55 af 23. januar 2020), forespørges om ledningsoplysninger, før arbejde påbegyndes.  

8.8 Byggeloven 

Forebyggelsestiltag mod oversvømmelse kan resultere i fysiske anlæg. Klimatilpasningsplanen indeholder ram-

mer og retningslinjer for etablering af fremtidige anlæg, som vil kræve tilladelse efter Byggeloven (LBK nr. 1178 af 

23. september 2016), hvis de realiseres.  

8.9 Øvrig lovgivning  

Klimatilpasningsplanen indeholder ikke tiltag, som vurderes at kræve tilladelse eller dispensationer efter anden 

lovgivning, når de realiseres. 
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 Bilag A 

Modellering af grundvand  

Beregningerne af ovennævnte løsningsforslag har taget udgangspunkt i en grundvandsmodel for Fanø, som er 

udarbejdet for Miljøstyrelsen i 20155. 

Modellen er opbygget af 16 beregningslag, som går ned til mere end 100 meter under terræn. I nærværende un-

dersøgelse er vi kun interesseret i den øvre del af undergrunden – ned til 10 meter under terræn. Denne del af 

geologien findes i de to øverste beregningslag og er i kraft af få observationer – i 2015 - mindre godt beskrevet. 

I møderne med Fanø Kommune blev der overordnet talt om, vandstanden i grøfterne og vand på terræn. Disse 

informationer har Rambøll indarbejdet sammen med jordartskortet6. Herved er de øverste 3 beregningslag modifi-

ceret til en sandet geologi i modsætning til mere fine aflejringer. 

Grundvandsstanden i de øverste lag er ved denne opdaterede model præget af terrænoverfladen. De højeste 

grundvandsstande observeres i klitterne, hvorfra de så aftager mod kysten, jf. Figur 18. 

 

Figur 18: Nye kalibrerede overfladenære grundvandsstande for Fanø. Sort streg er kote 0 og blågrøn streg over kote 

15. 

                                                           

5 Grundvandsmodel for Fanø kortlægningsområde, ID 91549, 2015 

6 Jordartskortet viser overfladegeologien ned til 1 meters dybde 
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Som tidligere beskrevet er byerne Nordby og Sønderho afgrænset af klitter mod vest. I byerne strømmer vand fra 

vest mod øst. Grundvandsstanden er mellem kote 5 og 0. 

  

Figur 19: Grundvandsstande ved Kukkedal og Rindby Strand 

Ved Kukkedal og ved Rindby Strand observeres store forskelle i grundvandsstande på kort afstand, jf. Figur 19. 

Der disse områder, som er mest udsat for generelle grundvandsstigninger. 

I beregningerne er eksisterende grøfter medtaget i modellen. Som konsekvens af dette er der ikke observeret 

oversvømmelser ved Rindby Strand i modellen, når der laves en beregning med ekstrem langvarende regn – 100 

mm pr. måned. 
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Udvirkning af klimaindsats 

Klimaindsatsen, som er beskrevet i afsnit 4, er implementeret i den modificerede Miljøstyrelsesmodel.  

På Fanø er der i de senere år observeret månedlige nedbørshændelser på omkring 150 mm og derover - 141,8 

mm (august 2011), 148,4 mm (oktober 2012), 153,5 mm (august 2014), 144,1 mm (december 2014), 149,5 mm 

(november 2015), 175,9 mm (september 2017), 155,6 mm (august 2018), 163,4 (september 2019), 180,0 mm 

(oktober 2019). Med klimapåvirkningen må det forventes, at disse nedbørshændelser især i sensommer og efter-

året vil stige. Det er derfor valgt at se på månedlige regnhændelser på 200 mm i modellen. 

Bilag A.1 Sønderho 

Grundvandsstanden i Sønderho er enkelte steder 2 til 3 under terræn. Tilføres 200 mm nedbør stiger grund-

vandsstanden i den nordlige del af området op over terræn – snit A-A’, jf. Figur 20. I det sydlige snit B-B’ er vand-

standen dog stadig under terræn. Selvom det er her, hvor der er observeret vand på terræn.  

 

Figur 20: Beregnede grundvandsstand i profilsnit i Sønderho. Røde markering er pumpeboringer. 

Klimatilpasningen – pumpning i eksisterende haveboringer – medfører en sænkning af grundvandet i hele Søn-

derho, så grundvandsstanden overalt er under terræn. 

Bilag A.2 Nordby 

I Nordby er der 2 områder, som har observeret vand på terræn: Navigationsskolen – snit A, B og C – og Mølle-

stien – snit D og E, jf. Figur 21. 
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Figur 21: Beregnede grundvandstande i Nordby. De blågrønne markeringer er placeringen af dræn. Snit A, B og C be-

skriver vand på terræn ved Navigationsskolen, mens Snit D og E er fra Møllestien. 

Generelt er grundvandsstanden lige under terræn i de tre snit ved Navigationsskolen, selvom der på nuværende 

tidspunkt observeres vand på terræn. Årsagen hertil må søges i spunsen langs havnekajen. I modellen er dette 

defineret ud fra billeder og vurderinger – vi kender ikke dybde eller højden af spunsen. Med små ændringer vil 

man observere vand på terræn flere steder i det nordlige område af Nordby. 

I den sydlige del af byen medfører 200 mm månedsregnhændelsen vand på terræn i hele området. 

Ved at implementere drænrør, som vist i Figur 21, sænkes grundvandsstanden betydelige og faren for vand på 

terræn fjernet.  

 



 

47    

For at kunne opretholde denne grundvandsstanden skal der i den nordlige dal Nordby fjernes ca. 3.500 m3 om 

dagen, mens der i den sydlige del skal fjernes 800 m3 om dagen. 

Bilag A.3 Kukkedal 

Området er præget af det kuperede terræn. Grundvandsstanden vil tæt ved overfladen følge terrænet og vil derfor 

være høj i klitterne og lav i dalene. Dog sker ændringen i grundvandsstanden ofte langsommere end terrænet. 

Der vil derfor være risiko for oversvømmelser imellem klitterne. 

 

Figur 22: Beregnede grundvandstande ved Kukkedal. De blågrønne markeringer er placeringen af dræn 

Grundvandsstanden, som fremgår af Figur 21, ved 200 mm månedsregnhændelsen skaber oversvømmelser i 

dalene mellem klitterne.  

Ved at etablere grøfter langs vejene, vil grundvandsstanden kunne sænkes betydeligt. I denne model er der an-

vendt en grøftedybde på 1,5 meter, da husene ikke ligger direkte ved vejen og en større sænkning er nødvendig. 

Den endelige dybde skal bestemmes, når behovet for sænkningen er defineret.  

Med de valgte grøfter skal der fjernes 461,3 m3 i døgnet. 

Bilag A.4 Rindby Strand og Fanø Bad 
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Figur 23: Beregnede grundvandstande ved Rindby Strand. De blågrønne markeringer er placeringen af dræn. Snit A, B, 

C og D beskriver vand på terræn i den nordlige del af Rindby Strand, mens Snit D, E og F er fra den sydlige del af 

Rindby Strand området. 

Generelt er grundvandsstanden lige under terræn i hele området. Dette skyldes, at der i forvejen er grøfter i områ-

det. Derfor er de nye grøfters effekt også meget beskeden, jf. Figur 23. Årsagen til oversvømmelser må derfor 

søges i dårligt vedligehold af grøfterne.  
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Kun snittet D-D’ – Store Klit - viser oversvømmelser. Dette skyldes variationen af terræn. De nye dræn i nord af-

hjælper den høje grundvandsstand.  

Som det fremgår af figuren, er der kun tilføjet grøfter/dræn i den nordlige og den sydlige del af området. På den 

måde kan et flow væk fra området garanteres.  

For at kunne opretholde denne grundvandsstanden skal der i den nordlige dal Nordby fjernes ca. 6.700 m3 om 

dagen. Dette gælder for de allerede eksisterende grøfter samt de nye. 
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 Bilag B 

Erosion 

 

Bilag B.1 Naturlig kystudvikling og havvandstand  

Dette notat har til formål at give en beskrivelse af den fremtidige naturlige kystudvikling på Fanø, som følge af kli-

maændringernes påvirkning af vandstanden. Notatet er udarbejdet som et baggrundsnotat til klimatilpasningspla-

nen for Fanø, der generelt behandler to tidshorisonter; en kort tidshorisont (12 år) og en lang horisont (frem til 

2115). I det omfang det er muligt, estimeres klimaændringernes påvirkning af middelvandstanden samt kystudvik-

lingen for de samme to tidshorisonter.   

 I Danmark er de nationale vurderinger vedr. fremtidens klima samlet på hjemmesiden www.klimatilpasning.dk. 

Hjemmesiden er forankret i Miljøstyrelsen og er udarbejdet i samarbejde mellem en række ministerier, styrelser 

og interessenter (blandt andet Kommunernes Landsforening og Danske Regioner). Hjemmesiden samler den ak-

tuelle viden, vurderinger og prognoser for klimaændringer omsat til nationalt/regionalt niveau. Baggrunden for de 

nationale prognoser er blandt andet et stort antal klimamodeller, IPCC klimarapporter suppleret med observatio-

ner/målinger gennemført i Danmark.    

Indledningsvist gives en beskrivelse af de eksisterende forhold ift. kystudvikling og -stabilitet (afsnit Bilag B.2), 

hvorefter prognoser for klimaændringernes påvirkning af havvandstanden præsenteres (afsnit Bilag B.3) efterfulgt 

af en vurdering af fremtidens kystudvikling på Fanø grundet de estimerede ændringer i middelvandstanden (afsnit 

Bilag B.4).  

Bilag B.2 Eksisterende forhold 

Kystdirektoratet står bag www.kystatlas.dk, hvor de danske kyster er karakteriseret ift. erosionsniveau baseret på 

den historiske kystudvikling.  

Erosion af kysten kan opdeles i to bidrag, hhv. ”kronisk erosion” og ”akut erosion”. 

Kronisk erosion/sedimentation forekommer i tilfælde hvor der ikke er ligevægt i sediment-budgettet, f.eks. på kyster 

med stor langsgående sandtransport. Hvis dette er tilfældet, vil der ske en tilpasning af kystprofilet og/eller kystens 

orientering, indtil der opnås en ligevægt. Fanøs kyster er generelt karakteriseret ved fremrykning på den vestlige side 

og lille til stor erosion mod nord, øst og syd, se  

.   
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Figur 8-24: Kronisk erosion baseret på historisk kystudvikling. www.kystatlas.dk. 

Akut erosion forekommer hovedsageligt i forbindelse med stormhændelser, hvor en kombination af høj vandstand 

og høje bølger kan give anledning til en pludselig/momentan erosion af kysten. Transporten af kystmaterialet sker 

indledningsvist vinkelret på kysten og giver dermed anledning til revledannelse. I mere stille (sommer-) perioder 

kan det eroderede materiale blive transporteret ind mod land igen, hvormed der kan ske en hel- eller delvis kyst-

reetablering. 

Figur 8-25 viser omfanget af akut erosion på Fanø. Som det fremgår af figuren, forekommer der meget stor akut 

erosion på vestkysten af Fanø, hvorimod der på den østvendte kyst kun forekommer lille akut erosion pga. mindre 

bølgeeksponering på denne strækning.    

 

 

 

 

 

 

http://www.kystatlas.dk/
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Figur 8-25: Akut erosion baseret på historisk kystudvikling. www.kystatlas.dkwww. 

Ifm. planlægning, kan den kroniske erosion betegnes som den årlige udvikling af beliggenheden af kystlinjen, og 

kan dermed indgå i estimater for hvor mange år der eksempelvis vi gå inden et kystnært område bliver påvirket af 

erosion. Den akutte erosion kan derimod betragtes som en nødvendig sikkerhedsbuffer ift. afstand til kystlinjen 

med henblik på at undgå pludselige erosionsskader.  

Bilag B.3 Prognose for klimaændringernes påvirkning af havniveauet 

I Danmark skelnes der ofte imellem to klimascenarier; RCP4.5 og RCP8.5, hvor sidstnævnte tager 

udgangspunkt i fortsat stigende udledninger (business as usual), mens klimascenarie RCP4.5 tager 

udgangspunkt i, at de globale udledninger reduceres og klimapåvirkningen stabiliseres hen mod 

slutningen af århundredet. En prognose for stigningen af det globale havniveau for de to klimasce-

narier ifølge IPCC er skitseret på figur 8-26.     

http://www.kystatlas.dk/
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Figur 8-26: Prognose for den globale havniveaustigning ifølge IPCC 20197, hvor den røde kurve repræsenterer klima-

scenarie RCP8.5 og den blå klimascenarie RCP4.5.  

DMI står bag www.klimaatlas.dk, der er et af flere værktøjer fra www.klimatilpasning.dk. På 

www.klimaatlas.dk findes der prognoser for, hvordan det danske klima ændrer sig frem mod hhv. 

midten og slutningen af dette århundrede, samt anbefalinger til hvilket klimascenarie der bør 

danne grundlag for forudsigelsen af havvandsstigningerne, se figur 8-27. Som det fremgår af figu-

ren, afhænger valget af prognose af planlægningshorisonten for den pågældende kyststrækning 

eller det aktuelle projekt, samt den ønskede robusthed. Ved strækninger med lang planlægnings-

horisont samt høje krav til robusthed (f.eks. ved ifm. infrastrukturprojekter eller lignende) anbefa-

les det, at der tages udgangspunkt i det mere konservative klimascenarie; RCP8.5. 

 

 

Figur 8-27: Anbefalet klimaprognose afhængig af planlægningshorisont og krav til robusthed. [www.klimaatlas.dk] 

På www.klimaatlas.dk findes der estimater for ændring af middelvandstanden på regionalt niveau 

under hensyntagen til klimaændringer og lokale landhævninger. Estimerede ændringer af middel-

vandstanden ved Fanø er vist i figur 8-28.  

                                                           

7 IPCC, 2019: Technical Summary In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate [H.- O. 

Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, A. 

Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer (eds.)] 

http://www.klimatilpasning.dk/
http://www.klimaatlas.dk/
http://www.klimaatlas.dk/
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Figur 8-28: Estimater for havniveaustigninger for Vadehavskyst nordlig kyststrækning for klimascenarie RCP4.5 og 

RCP 8.5, der er de to klimascenarier, der tages udgangspunkt i de nationale anbefalinger. [www.klimatlas.dk]. 

Prognoser for ændringer af middelvandstande ved Fanø midt i århundredet er givet i tabel 8-1 og for i slutningen 

af århundredet i tabel 8-2. 

Tabel 8-1: Ændring i middelvandstand for midten af århundredet (2041-2070), med reference vandstand (1981-2010: 0 

cm) [www.klimaatlas.dk] 

 Ændring i middelvand-

stand 

Nedre værdi 

(10- percentil) 

Øvre værdi 

(90- percentil) 

Klimascenarie RCP4.5 23 cm 3 cm 42 cm 

Klimascenarie RCP8.5 29 cm 4 cm 53 cm 

 

Tabel 8-2: Ændring i middelvandstand ved slutningen af århundredet (2071-2100), med reference vandstand (1981-

2010: 0 cm) [www.klimaatlas.dk] 

 Ændring i middelvand-

stand 

Nedre værdi 

(10- percentil) 

Øvre værdi 

(90- percentil) 

Klimascenarie RCP4.5 37 cm 5 cm 69 cm 

Klimascenarie RCP8.5 59 cm 15 cm 103 cm 

 

Som det fremgår af tabel 8-1 og tabel 8-2 er der store usikkerheder forbundet med estimaterne af ændringen af 

middelvanstanden. Usikkerhedsniveauet fremgår dels ved det store spænd i hvornår ændringen i middelvand-

standen indtræffer og dels ved det store spænd mellem nedre og øvre-værdien af vandstandsstigningen.  

I dette notat er der taget udgangspunkt i ”det bedste bud” på ændringen i middelvandstanden, markeret med grå i 

tabel 8-1 og tabel 8-2 – dvs. en forøgelse af middelvandstanden på op til ca. 29 cm midt i århundredet og op til 

ca. 59 cm hen mod slutningen af århundredet.   

Pt. viser tilgængelige nationale prognoser at der kun forventes relativt små påvirkninger af middelvindhastighed 

samt vindhastighed under storm, men disse er ikke vurderet at påvirke vandstanden under stormflod.  
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Bilag B.4 Prognose for kystudviklingen på Fanø 

Kystdirektoratet har udarbejdet værktøjet www.Kystplanlægger.dk, der er en del af www.klimatilpasning.dk og 

som blandt andet har til formål at skabe viden og overblik over, i hvilken grad et område kan forventes udsat for 

erosion grundet ændringen i middelvandstanden. 

Kystplanlægger tager afsæt i en inddeling af Danmarks kyster på regionalt niveau. I det omfang det er tilgænge-

ligt er vurderingerne dermed baseret på regionale forhold vedr.: 

 Topografi  

 Bølger 

 Geoteknik 

 Prognoser for klimaændringer 

Der kan forekomme store lokale variationer indenfor de regionale områder, hvormed vurderingerne i kystplanlæg-

ger alene kan anvendes til at give et overordnet overblik over erosionsrisikoen og -niveauet. Såfremt der derimod 

ønskes et mere eksakt bud erosionsomfanget og lokale variationer heraf kræves en detail-analyse baseret på lo-

kale forudsætninger ift. topografiske og geotekniske forhold samt bølgepåvirkningen.    

De overordnede forudsætninger og antagelser, der ligger til grund for kystplanlægger er:  

 Middelændringen af havvandstanden under forudsætning af klimascenarie RCP8.5    

 Statistiske stormflodshændelser 

 Akut erosion forekommer ikke på strækninger der består af moræneler 

 Eksisterende kystbeskyttelseskonstruktioner vil blive udsat for underminering og kollapse som følge 

af den kroniske erosion, hvormed de ikke tages i regning         

 

Ift. at vurdere vandstandsændringernes påvirkning af kystudviklingen (kronisk erosion) tages ofte udgangspunkt i 

Bruuns regel, hvor den overordnede forudsætning er, at kystprofilet forbliver uændret. Dette betyder, at hvis vand-

standen stiger 10 cm skal havbunden (ud til en vis dybde) forhøjes tilsvarende, se illustration af Bruuns regel på 

figur 8-29. Tilførslen af materiale forudsættes at ske ved erosion af kysten/klitterne/baglandet.  

 

 

Figur 8-29: Illustration af Bruuns regel.8 

Hvor S er stigningen i middelvandstanden, den stiplede sorte linje er det fremtidige middelvandspejl samt tilpasset 

kystprofil, Δy er erosionen af baglandet. W*, h* og B er parametre, der indgår i den teoretiske beregning af Δy.  

 

                                                           

8 Kystdirektoratet, Marts 2008. Klimaændringers effekt på kysten. John Jensen. Søren Bjerre Knudsen. Kystdirektoratet og 

Transportministeriet 

http://www.kystplanlægger.dk/
http://www.klimatilpasning.dk/
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Estimaterne fra www.kystplanlægger.dk viser, at der kan forventes en vis kronisk erosion af hhv. de nord-, øst- og 

sydvendte kyster, se figur 8-30 og figur 8-31 for hhv. midt i århundredet og sidst i århundredet. Ved sammenlig-

ning af figur 8-30 og figur 8-31 fremgår det, at der ikke sker en nævneværdig forøgelse af den kroniske erosion på 

den vestvendte kyst, til trods for klimaændringer, hvilket primært skyldes, at denne kyststrækning i dag er en 

fremrykningskyst.  

Jf. på figur 8-30 og figur 8-31 fremgår det yderligere, at stort set alle Fanøs kyststrækninger fremover vil blive på-

virket af øget akut erosion. Dette er yderligere illustreret via et zoom af erosionsniveauet for hhv. vestkysten og 

østkysten af Fanø i figur 8-32, hvor den søværts skravering markerer det akutte erosionsniveau i 2020 og hvor 

den landværts skravering markerer det akutte erosionsniveau i 2120. Erosionsniveauerne i figuren er baseret på 

en stormflodshændelse, der statistisk vil forekomme en gang pr. 100 år.  

Samlet set er det estimerede erosionsniveau (jf. kystplanlægger.dk) af de nord- øst- og sydvendte kyster i midten 

af århundredet ca. 100 m, hvilket primært skyldes kronisk erosion, mens erosionsniveauet i slutningen af dette 

århundrede er estimeret til ca. 200-250 m. Den akutte erosion er størst på den vestvendte kyst og udgør ca. 5-10 

m i år 2020 og 10-30 m i år 2120.  

  

Figur 8-30: Estimeret fremtidig kysterosion på Fanø i år 2070, som følge af klimaændringer (forudsat klimascenarie 

RCP 8.5). [www.kystplanlægger.dk] 
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Figur 8-31: Estimeret fremtidig kysterosion på Fanø i år 2120, som følge af klimaændringer (forudsat klimascenarie RCP 

8.5). [www.kystplanlægger.dk] 
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Figur 8-32: Zoom af estimeret fremtidig kysterosion på Fanøs vestkyst (venstre) og nord for Nordby (højre), som følge 

af klimaændringer (forudsat klimascenarie RCP 8.5). [www.kystplanlægger.dk] 

De estimerede erosionsniveauer fra www.kystplanlægger.dk kan nuanceres ved f.eks. at gennemføre lokale ana-

lyser baseret på mere lokale forudsætninger, herunder terrænforhold, geotekniske forhold og bølgeklima. Dette 

kan eksempelvis være relevant i forbindelse med mere detaljeret planlægning af kystbeskyttelseskoncepter for 

delstrækninger, hvor der er et behov for sikring mod uhensigtsmæssig erosion grundet klimaændringer.    

Bilag B.5 Opsummering  

Fremtidens klima kommer til at få stor indflydelse på udviklingen af de danske kyster. Det er derfor vigtigt, at der i 

forbindelse med udarbejdelse af regionale og/eller lokale klimatilpasningsplaner og -strategier for kystnære områ-

der, herunder øer, inkluderes en vurdering af klimaændringernes påvirkning af havvandstanden og den deraf føl-

gende kystudvikling. 

Klimaændringers omfang er generelt præget af stor usikkerhed, men er afgørende ift. at planlægge et evt. behov 

for beskyttelse mod uhensigtsmæssig erosion. I Danmark er der udarbejdet en række vurderinger og værktøjer 

på regionalt niveau som er samlet på www.klimatilpasning.dk. Disse giver et overordnet bud på klimaændringer-

nes påvirkning af eksempelvis havvandstanden samt den efterfølgende kystudvikling.  

Frem til midten af århundredet (år 2041-2070) er det estimeret, at der ved Fanø kan forventes en stigning i mid-

delhavvandstanden på ca. 29 cm og en erosion af de nord-, øst- og sydvendte kyster på ca. 100 m (tilbageryk-

ning). Erosionen skyldes primært, at kysterne skal tilpasses det nye vandstandsniveau. Fanøs vestkyst har histo-

risk været præget af tilvækst og derfor vil denne kyst ikke på samme vis være udsat for erosion som følge af kli-

maændringer.  

Udviklingen i stigningen af havvandstanden og den tilhørende kroniske kysterosion af de nord-, øst- og sydlige 

kyststrækninger er tilnærmelsesvis lineær frem til ca. 2050, jf. figur 8-26, hvormed ændringen i havvandstanden 

kan estimeres til 0,5 - 1 cm/år (i perioden fra 2010 –> 2041-2070 = 29 - 60 år). Ved en kronisk erosion på ca. 100 

m i samme periode svarer dette til en årlig erosion i størrelsesordenen ca. 1,7 m – 3,3 m/år. Det bør bemærkes, 

at der kan forekomme store årlige variationer i vandstands- og erosionsniveauet og derfor bør eventuel kystbe-

skyttelse indgå i en langsigtet planlægning.   

Hen mod slutningen af århundredet kan det forventes, at stigningen i middelvandstanden antager ca. 59 cm, hvil-

ket medfører, at den kroniske erosion af de nord-, øst- og sydvendte kyster antager ca. 200-250 m.  

Klimaændringerne vurderes ikke at medføre store ændringer af erosionsniveauet under stormflod (akut-erosion). 

Baseret på www.kystplanlægger.dk er den akutte erosion af Fanøs kyster vurderet til ca. 5-30 m (størst på Fanøs 

vestkyst). 

Akuterosionsniveau 2020 

Akuterosionsniveau 2120 

http://www.kystplanlægger.dk/
http://www.klimatilpasning.dk/
http://www.kystplanlægger.dk/
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 Kortbilag for grundvandsproblemer 

Bilag C.1 Rindby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rindby Strand sommerhusområde, med angivelse af oplevede problemer. Området har problemer med stigende vandstand i lavt liggende områder i vinterhalvåret. forventet forløb af eksisterende dræn/vandløb er angivet. 
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Bilag C.2 Nordby 

 

 

 

Udpegede problemer med grundvand i vinterhalvåret i Nordby. 
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Bilag C.3 Sønderho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udpegede problemområder med højtstående grundvand i vinterhalvåret. 
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Bilag C.4 Grøndal 

 

 

Oversigt over Grøndal, hvor oplevede problemer med grundvand på terræn er markeret med rød. Gul prik markerer start på vandløb, gul linje indikerer placering af oprenset grøft i Grøndal til afvanding af området. 

 


