
Bilag 2. Uddybende beskrivelse af Kystbeskyttelse ved As Vig.

As Vig Syd Digelag fik i 2011-2012 etableret et dige, der beskytter grundejerforeningen (163 
ejendomme) mod oversvømmelser (se foto i bilag 3). Døde Å, der løber på landsiden af 
grundejerforeningen, kan spærres ved en sluse i diget/spunsen ved Kirkholmvej (bilag 1).
 
Digelaget har ved ekstremhøjvande oplevet, at spunsen ved Kirkholmvej er blevet trykket ind 
af det højtstående havvand, der står strandarealet foran slusen. Samtidig blev havvand trykket 
under spunsen. Spunsen er sat i sandbund og er med en længde/højde på 2,5 m ikke robust. 
Det har været nødvendigt at nødsikre spunsen og Kirkholmvej i forbindelse med høj 
havvandstand. Her blev ler hældt i Døde Å på ydersiden af spunsen. Når slusen lukkes ved høj 
havvandstand stiger vandføringen i Døde Å, med risiko for at oversvømme 
grundejerforeningens område fra landssiden.
 
As Vig Syd Digelag ønsker at forlænge det eksisterende dige omkring 380 m langs ydersiden 
(kystsiden) af Døde Å, hen til den offentlige P-plads ved As Kirke, og op til Kirkholmvej, se 
bilag 1. 
Diget har en maksimalhøjde på ca. 1 m over omgivende terræn. Døde Å har ikke noget udløb, 
men nedsiver i et kær/mose på strandarealet. I følge digelaget vil det ansøgte dige kunne 
sikre, at vand fra Døde Å vil kunne nedsives i / udledes til strandarealet ved havvandstand op 
til 1,9 m over normalniveau. Digelaget afholder alle udgifter til etablering, vedligehold og 
eventuelt tinglysninger.
 
Det ny dige vil samtidig beskytte yderligere tre ejendomme nær kirken. Hedensted Kommune 
ejer arealet, som størstedelen af diget ønskes placeret på. Arealet er en §3-beskyttet 
strandeng, der samtidig ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Engen på den anden side af 
åen (landsiden) er privatejet og registreret som §3 strandeng. Engen så ved en besigtigelse i 
2018 ud til at være kær/mose. I denne sag benævnes denne strandeng som "kær/mose". Et 
nyt dige vil beskytte dette kær/mose mod saltvandspåvirkning. Dermed vil et dige kunstigt 
fastholde naturtilstanden som kær/mose. I forbindelse med et eventuelt nyt dige anbefaler 
administrationen, at der stilles vilkår om, at diget skal fjernes af digelaget, hvis diget på et 
tidspunkt ikke længere er relevant eller ikke bliver vedligeholdt. Digelagets forpligtigelser bør 
tinglyses på alle ejendomme i foreningen. 
 
Administrationen har peget på en alternativ løsning, hvor der ikke etableres dige på den 
beskyttede eng: den eksisterende spuns og sluse forstærkes, så den fungerer i 
overensstemmelse med tilladelsen fra 2011. Der arbejdes for en løsning, hvor der etableres et 
fordelingbygværk i Tilløb til Døde Å opstrøms Gludvej. Fordelingsbygværket skal lede vandet til 
grøften langs vestsiden af Gludvej, og vandet ledes mod nord til Skjold Å og markerne 
heromkring. Dette vil kræve en særskilt ansøgning fra digelaget. I den forbindelse skal der 
redegøres for, hvilke konsekvenser afledningen af vandet på landsiden af Gludvej vil få for de 
grundejere, der må tåle større oversvømmelser, når Skjold Å er spærret ved slusen (Gludvej), 
og markerne står under vand. Det sker, når slusen i Skjold Å lukkes i forbindelse med høj 
havvandstand og Glud Å samtidig løber over bredderne. Administrationen kan først tage stilling 
til ansøgningen, når sagen er fuldt belyst, og der er redegjort for de mulige ekstra 
oversvømmelser, der vil kunne forekomme. Digelaget har p.t. ikke ønsket at få sådanne 
undersøgelser udarbejdet, da der ønskes en digeløsning.
 
Det er usikkert, om et nyt dige vil ændre eller øge oversvømmelserne på naboarealer, ved høj 
havvandstand.
 
De tre ejendomme der ønskes sikret ved digeløsningen forventes at kunne blive beskyttet mod 
oversvømmelse ved etablering af individuelle diger, hvis dette ønskes. 


