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Beskyttede sten- og jorddiger må ifølge museumslovens § 29a ikke ændres. Kommunal-

bestyrelsen har myndighed til at dispensere herfra. De beskyttede diger blev i 1992 kort-

lagt på baggrund af Geodatastyrelsens kortværk Danmark (1:25.000). Denne kortlæg-

ning er en vejledende registrering. Kommunalbestyrelsen kan ifølge digebekendtgørel-

sens § 2 beslutte at udpege beskyttede diger konkret på grundlag af en samlet vurdering 

af digerne inden for hele kommunens areal.  

  

I brev modtaget den 3. juni 2016 opfordrer Kulturministeren sammen med Miljø- og Fø-

devareministeren til, at kommunerne foretager en konkret udpegning, da de skriver, at 

den gældende kortlægning ikke er komplet, dvs. ikke omfatter alle beskyttelsesværdige 

diger og samtidig omfatter diger, der ikke er beskyttelsesværdige. Brevet fra kulturmini-

steriet er vedlagt som bilag. 

  

Under amternes arbejde med de vejledende registreringer viste det sig, at det i visse eg-

ne var op mod 30% af alle bevarede diger, der ikke fremgik af 4 cm kortene (Vejledning 

om beskyttede sten - og jorddiger, Juni 2009). 

  

En fuldstændig registrering vil kræve besigtigelser i marken kombineret med studier af 

ældre kortmaterialer. Hovedparten af de relevante diger vil dog fremgå af de forhenvæ-

rende amters vejledende registrering. Den faglige vurdering skal omfatte kulturhistori-

ske, biologiske og landskabelige kriterier. 

  

Forslaget til den nye udpegning skal indtegnes digitalt, så ændringer i forhold til den nu-

værende registrering fremgår og med en faglig begrundelse for udpegningen. Forslaget 

offentliggøres og vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen. Herefter skal den endelige 

udpegning godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Ejerne af diger skal herefter informe-

res om hvilke diger eller dele heraf på deres ejendom, som herefter er beskyttet - dvs. 

omfattet af bestemmelsen i museumslovens § 29 a, stk. 1, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 

4. Den endelige udpegning af beskyttede diger kan påklages inden for 4 uger. 

  

Natur og Miljø vurderer, at den konkrete udpegning på sigt vil lette det administrative 

arbejde, men at opgaven med selve udpegningen er omfattende (minimum 1 årsværk), 

og derfor vil opgaven for nuværende ikke blive prioriteret i forhold til andre opgaver in-

den for kompetenceområdet.  

 


