
Bilag

Bjørnsknudevej 65, 7130 Juelsminde er beliggende i et område, der er med i 
Risikostyringsplan for Juelsminde. Juelsminde er et af de 10 områder i Danmark der er 
udpeget som et område med risiko for omfattende skader ved ekstreme 
oversvømmelser. 

Matriklen er i lokaliseret i et område, som er vist under ”syd for diget”, og hvor matriklen 
er udenfor den sikring til 1,80 m, som der som følge af planen skal foretages i denne 
planperiode. Det vil sige at der ikke i den vedtagne plan er specifikke handlinger, der er 
med til at sikre matriklen i denne planperiode.

Risikoen for oversvømmelser i området er ligeledes beskrevet i planen og fortæller, at 
der eksempelvis er stor sandsynlighed for at der opleves en vandstand på 1,77 m(DVR) i 
2050 og med middelstor sandsynlighed vil opleves en vandstand på 1,98 m(DVR), og der 
er oplevet en vandstand i området på 1,63 m(DVR) under en stormflod 1-2. november 
2006.

På kortet ses matriklen og højdekurver opmålt med drone i foråret 2015. Den grønne 
farve angiver 1,70 m(DVR) og den blå 1,80 m(DVR), mens det gule område er der hvor 
der henholdsvis skal laves jordarbejde og etableres en plantestensmur for at sikre byen 
til 1,80 m. Stendiget ud mod havet er en kystsikring og ikke en højtvandsikring og sikrer 
ikke mod gennemtrængning af vand til den højde der er opmålt.

Det betyder at matriklen vil være oversvømmet ved en vandstand på 1,70 m, ligesom 
store dele af det lokale område inkl. vejen.
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På nedenstående kort er 1,50 m højdekurven indtegnet med gult og viser at en 
havvandstand på 1,50 m ifølge opmålingen vil oversvømme stort set hele matriklen inkl. 
lidt af vejen ud for.

Risikostyringsplanen for Juelsminde kan få betydning for en fremtidig sikring af 
matriklen, idet Hedensted Kommune med planen har besluttet at tage initiativ til at der 
etableres et digelag. Dette betyder at matriklen måske i fremtiden vil kunne være en del 
af et digelag, men da grænserne for et fremtidig digelag ikke er fastlagt, er der ikke 
garanti for deltagelse i en fælles sikring mod høj vandstand.

Handlingen er beskrevet i det nedenstående udklip fra den vedtagne plan:
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Nedenstående er et uddrag fra Risikostyringsplanen for Juelsminde der fortæller hvordan 
Kystdirektoratet vurderer oversvømmelsesrisikoen i fremtiden.

 


