Kikhavn Dige- og Kystsikringslag
Kronologisk oversigt: større storme og andre vigtige hændelser
Dato:

Beskrivelse:

Reference:

1921

Stormflod 23-24 okt. Storm fra NW og N. Vandstand 4 fod (1,25 m) over DV (i Kalundborg)

P. Snabe (foreløbigt notat 16.07.2002)

1921

Stormflod 1-2 nov. Værst i mands minde. Vandstand 7-8 fod (2,2-2,5 m) over DV (i Tisvildeleje). Ramte
Kikhavnsområdet særlig hårdt.

P. Snabe (foreløbigt notat 16.07.2002)

1921

Stormflod 17-18 dec. Storm fra WNW af styrke 10 (25-28 m/s). Vandstand 1,88 m over DNN (i Hornbæk –
højeste registreret 1916-1940). Ved Kikhavn, Nødebo og Hald er vandet trængt ind over engene og står over
ca. 100 tdr. land.

P. Snabe (foreløbigt notat 16.07.2002)

1921-22

Stormflod nytårsnat. Vandstand 1,80 m over DNN ved Kikhavn under vindstyrke 9 (21-24 m/s) fra NNW.

P. Snabe (foreløbigt notat 16.07.2002)

1922

Digelag grundlagt 14. jan. Som en af de første opgaver fik man hurtigt nedsat en Landvæsenskommission.

Ref. af stiftende møde (fundet af P. Snabe)

1923

Kendelse fra Landvæsenskommissionen 23. sep. om vedtægt for Digelag, partsfordeling og opførelse af
kystsikringsanlæg.

P. Snabe

1932

Kendelse fra Landvæsenskommissionen 15. sep., bl.a. med regler for ajourføring af partsfordelingen.

Forslag til ændring og ajourføring af
partsfordelingen, juli 1973 (landinspektør
Percival Nielsen?)

1941

Kendelse fra Landvæsenskommissionen 14. mar., bl.a. med forenkling af reglerne for ajourføring af
partsfordelingen.

1970-71

Stormskader i vinteren får laget til at søge om lånegaranti fra Frederiksborg Amt

1973

Storm 20.-21. nov. Skader først anslået til kr. 90.000, men senere til kr. 275.000 (hvilket kom til at passe).

1974

På basis af digesyn 1973/2 og 1974/1 var reparationsarbejder udført af Lars Christensen i regning nu afsluttet.

1976, maj Landvæsenskommissionskendelse af 6. maj om ændring af vedtægter og partsfordeling. Væsentlig reduktion i
antallet af parter.
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Foreløbig kendelse af 17.09.1974 fra
Landvæsenskommisionen.
Ref. af gf. 1974. Foreløbig kendelse af
17.09.1974 fra Landvæsenskommisionen.
Ref. af bm. 12. maj 1974
Brev fra Frb. Amtsråd af 03.07.1978
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1977

Digelagets arkiv siden stiftelsen (i alt 35 ringbind) er afleveret til Lokalhistorisk Arkiv, Hundested bibliotek d.
19. sep.

Ref. af bm. 17. jun. 1978

1978

Digearbejder for kr. 207.000 er afsluttet, staten har betalt halvdelen af udgifterne!

Ref. af gf. 1978

1982

Orkan i efteråret. Skader for ca. kr. 150.000 inkl. moms.

Ref. af gf. 1983

1983
1985

Samvirket af Nordsjællandske Kystsikringslag stiftet 27. aug. på initiativ af (bl.a.?) Bo Jacobsen, Kikhavn
Ref. af bm. 17. sep. 1983
Storm-højvandssituation 6 –7 nov. (blæst af orkanstyrke); højst målte vandstand i sydlige Kattegat siden digets Ref. af gf. 1986
opførelse.

1987

Ændring af vedtægter godkendt af Frb. Amt i marts (ændrede tidsrammer for afholdelse af generalforsamling
og indførelse af administrationsgebyr).

Vedtægter af 1990, ref. af gf. 1987

1988

Ny ”Lov om Kystbeskyttelse” træder i kraft 1. juli. Hermed overtager amtsrådet myndigheden vedr.
kystbeskyttelse (fagligt bistået af Kystinspektoratet).

Vedtægter af 1990, ref. af gf. 1988

1990

Orkan 26. jan. Uden højvande, hvorved den store katastrofe blev undgået.

Ref. af gf. 1990

1996-97

Storm-højvandssituationer i 3 tilfælde; kun mindre skader pga. kystsikringens gode tilstand.

Ref. af gf. 1997

1997

Kraftige storme i sep. og okt.

Ref. af gf. 1998

1998

Kraftig storm i jan.

Ref. af gf. 1998

1999

Stærk storm (nær orkan) fra SW 3. dec. Ingen store skader pga. den gunstige vindretning og ikke så højt vand.

Ref. af bm. 3. dec. 1999!

2003

Total renovering af skiltningen i samarbejde med HK; designet af arkitekt og designer Steen Lange, m.a.a.

Ref. gf. 2003

2004

Større renovering af anlæg: Bølgebryderne 6-8, 12-14, 16 og 18-21 er rettet op og har fået tilført nye sten hvor
nødvendigt; i alt er anvendt 510 t store sten 100/200 cm. Skræntfodssikringerne har fået tilført 205 t nye sten
40/80 cm på stækningen fra B8 til B16 (fra Landingen mod øst til digets start). Stien omkring Kikhavn oprettet
med 40 t grus og sten. Diget er på en strækning udfor Kattegatvejen 76 på ca. 55 m forhøjet til det foreskrevne
niveau – godt og vel.
Storm-højvandssituation 31. okt – 1 . nov. Vind W. Højeste vand i Hundested havn 149 cm (kl. 19.00). Ikke
kritiske skader, men en del materiale forsvundet flere steder. Stormrådet: "Stormflod" i indre danske farvande.
Kraftig storm fra W 14. jan. Højvande Hornbæk 99 cm. Ingen nye skader

Ref. gf. 2004

2006
2007

Forkortelser: HK= Hundested Kommune. KI= Kystinspektoratet. KD= Kystdirektoratet.
Jens E. (Mik) Brammer - Arne:Users:arnekvorning:Documents:Eudora Folder:Attachments Folder:KronologiHændelserR4.doc

Havnefoged Hundested tlf. til JEB
www.dmi.dk.
JEB og JH til stede og inspiceret

Jens E. Brammer. Rev. 4. 02.03.2007.
Side 2 af 2

