Det Nordfynske Kystsikrings-,
dige- og pumpelag

Vedtægt

Seneste ændringer:
Landvæsenskommissionskendelse af 28. februar 1984.
Landvæsenskommissionskendelse af 15. november 1985.
Generalforsamling af 23. april 1990.
Fyns Amtsråd, Teknik- og miljøudvalg 27. juni 1991.

Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag
Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup
Telf. 64 87 10 65

Vedtægt for
Det nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag.
§ 1.
Lagets oprettelse
"Egebjerggaard-Hofmansgave kystsikringslag" er et landvindingslag oprettet i henhold til lov nr.
599 af 14. november 1940 om landvinding og lov nr. 141 af 30. marts 1942 om ændring i og tillæg
til nævnte lov ved landbrugsministeriets resolution af 31. maj 1943 og 8. juli 1943 og ved kendelse
af 29. september 1953, og tillægskendelse af 19. februar 1957 af afvandningskommissionen for
Odense amtsrådskreds.
Nærværende vedtægt er udarbejdet på grundlag af fornævnte resolutioner og fornævnte afvandingskommissionskendelser, landvæsenskommissionskendelse af 19. juli 1961 efter forhandling
med amtsrådet og landbrugsministeriet, og landvæsenskommissionskendelser af 28. februar 1984
og 15. november 1985, hvor lagets benævnelse ændres til "Det nordfynske kystsikrings-, dige- og
pumpelag".
§ 2.
Fortegnelse over kystsikringslagets anlæg.
De under kystsikringslaget hørende anlæg er følgende: 167 stk. beton- og jernbetonhøfder og 6 stk.
træhøfder. Høfderne er anbragt på en 13,0 km. lang kyststrækning, begyndende med høfde nr. 1
ved Egebjerggaard storskov, 585 m vest for skellet mellem matr. nr. 1e og matr. nr. 1h af
Egebjerggaard hovedgård, samt på en ca. 525 m lang strækning af matr. nr. 1b Hofmansgave, Norup, øst for høfde nr. 167 med derværende høfdeanlæg samt ca. 825 m vest for høfde nr. 1 til skellet
mod Flyvesandet, matr. nr. 35 b Agernæs by, Krogsbølle, på hvilke 2 strækninger kystsikringslaget
bestemmer kommende kystsikringsforanstaltningers art og tidspunkt for disses etablering.
Høfderne er, som angivet på medfølgende matrikelkort 1:4000, anbragt med en indbyrdes middelafstand af 75 m, og høfde nr. 167 er beliggende ud for Erikshåb under Hofmansgave ved matr. nr.
1b af Hofmansgave hovedgård nærmere betegnet 360 m øst for skellet mellem matr. nr. 9g og matr.
nr. 1b.
Den samlede kyststrækning under kystsikringslagets bestyrelse, jfr. ovenstående stk. 2 udgør
14.350 m.
Høfderne nr.15-49-50-51-64-65-66-67-68-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141
-142-143-144-145-146-147-148-149 150-151-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163164-165 166-167 er betonhøfder, og disse er udført, som det nærmere er angivet på medfølgende
tegning nr. 1-a, 1-b og 1-c i målestok 1:100.
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Høfderne nr. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-2930-31-32-33-34-35-36-37-38-39 40-41 42-43-44-45-46-47-48-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-6263-69-7071-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-8788-89-90-91-92-93-94-95-96-9798-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119120 121-122-123-124-125 126-127-128-129-152 er jernbetonhøfder, og disse er udført, som det
nærmere er angivet på medfølgende tegning nr. 2 i målestok 1:100.
Høfderne nr. 36 og 152 tjener samtidig som udløb for afvanding af henholdsvis Lillemosen og det
lave areal ved Hasmark mellemstrækning. Disse specielle høfder er udført som vist på medfølgende
tegninger nr. 3 og 4 i målestok 1:100.
§ 3.
Kystsikringslagets formål, anlæggets drift og
vedligeholdelse.
Lagets formål er gennem vedligeholdelse og stenlægning af de i § 2 nævnte høfder at hæmme havets nedbrydning af kysten og sandets vandring langs denne for derved at beskytte ikke blot digerne og den øvrige kystsikring, men hele det bagved liggende sommerhusområde med derværende
anlæg, hvoraf fremhæves: Landbrugsarealer, kystkloak, sommer- og helårshuse, vandværker, pumpestationer, veje, kabler og ledninger. Særligt fremhæves, at navnlig stenlægning af høfderne har til
formål at hæve forstranden.
Kystsikringslaget kan indenfor sin kyststrækning overtage formål, rettigheder og forpligtelser for et
dige- eller landvindingslag. Et sådant lags katastrofefond indgår derved i en samlet katastrofe- fond
for hele strækningen. I det årlige budget tages der stilling til, hvilke beløb der eventuelt skal opkræves eller overføres til den samlede katastrofefond, af hvis midler der kun kan hæves til
katastrofeformål med skriftlig tilladelse af Fyns amtsråd.
Vedligeholdelsen skal foregå på en sådan måde, at høfderne tjener det nævnte formål.
Alle herved nødvendige arbejder udføres ved lagets foranstaltning.
Til sikring af anlæggenes virkning og beståen er der fastsat følgende bestemmelser:
Kystsikringslaget har ret til den for anlæggenes vedligeholdelse og eftersyn nødvendige færdsel og
til at have sine anlæg liggende uforstyrret fra lodsejernes og andres side, idet disse navnlig er forpligtet til ikke at foretage opgravninger omkring og ved anlæggene, at oplægge både, redskaber og
lignende på eller i nærheden af høfderne.
Hvis et medlem af laget ikke efter pålæg udbedrer skade, som han er ansvarlig for, er lagets bestyrelse berettiget til at lade arbejdet udføre for hans regning. Sådanne udgifter opkræves på samme
måde som ordinære bidrag til laget.
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§ 4.
Kystsikringslagets medlemmer.
Kystsikringslaget omfatter følgende ejendomme bag den i § 2 stk. 3 nævnte kystlinie.
1. Alle arealer som er eller senere bliver udlagt til sommerhusområde.
2. Landbrugsarealer beliggende under kote 2.
De interesserede arealer fremgår af den til vedtægten hæftede fortegnelse.
Fortegnelsen ajourføres hvert år for så vidt angår udstykning af sommerhusgrunde fra landbrugsarealer og for så vidt angår bebyggelse af ubebyggede sommerhusgrunde.
Kystsikringslagets udgifter fordeles på de interesserede ejendomme således:
1. Alle sommerhuse og helårshuse til beboelse, kiosk- og butiksbygninger, vandværker og bygninger med offentlige toiletter betaler hvert et lige stort bidrag.
2. Landbrugsarealer bidrager af hvert matr. nr. for hver påbegyndt, hele hektar.
Bidraget pr. påbegyndt hektar er af Landvæsenskommissionen fastsat til 1/10 af bidraget for et
sommerhus.
Alle bygninger på landbrugsarealer er bidragsfrie.
Ubebyggede sommerhusgrunde er bidragsfrie. Bidrag indtræder ved bebyggelse.
Ændring af bidragets størrelse ved udstykning fra et landbrugsareal indtræder med den ændrede
skatteopkrævning.
Bidrag pålignes ikke for dele af et år.
§ 5.
Offentlig tilsyn.
Kystsikringslagets administration henhører under Fyns amtskommunes tilsyn.
Amtsrådet udmelder to medlemmer af kystsikringslaget bestyrelse, jfr. § 6, samt en revisor til revision af kystsikringslagets regnskab.
Vedligeholdelsen af kystsikringslagets anlæg sker under tilsyn af Statens kystinspektorat på ministeriet for offentlige arbejders vegne og Fyns amtsråd. Tilsynet kan pålægge bestyrelsen at udføre
de efter tilsynets skøn nødvendige vedligeholdelses- og sikringsarbejder.
Vedligeholdelsespligten omfatter ikke følgerne af ekstraordinære naturbegivenheder.
For så vidt der opstår meningsforskel mellem tilsynet (Statens Kystinspektorat) og lagets bestyrelse
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om omfanget af de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, er bestyrelsen berettiget til at forelægge
spørgsmålet for miljøministeren, der efter forhandling med ministeren for offentlige arbejder træffer den endelige afgørelse.
Såfremt lagets bestyrelse derefter ikke efterkommer de pålæg, der gives, kan tilsynet lade arbejdet
udføre på lagets regning, og udgifterne herved opkræves da af amtskommunen hos lagets medlemmer på samme måde som de ordinære bidrag til laget i det følgende år.
Statens kystinspektorat fremsender én gang årligt indberetning om tilsynet til amtskommunen og
ministeren for offentlige arbejder.
Udgifterne ved tilsynet og eventuel kontrol udredes normalt af kystsikringslaget. I tilfælde af, at
tilsyn og kontrol gælder arbejder, der ikke betales efter de almindelige regler for kystsikringslagets
udgifter, udredes udgifterne ved tilsyn og kontrol dog på samme måde som de øvrige udgifter ved
det pågældende arbejde, idet udgifterne dog forskudsvis udredes af kystsikringslaget.
Amtsrådet fastsætter honorarer, dagpenge og befordringsgodtgørelse for revisoren og dagpenge og
befordringsgodtgørelse for de af amtsrådet udnævnte bestyrelsesmedlemmer og bestemmer, for
hvilket åremål revisoren og de af amtsrådet udnævnte bestyrelsesmedlemmer skal virke.
§ 6.
Bestyrelsen.
Inden for kystsikringslaget selv styres dets anliggender af en bestyrelse, som varetager de daglige
forretninger ved driften og vedligeholdelsen af kystsikringslagets anlæg og repræsenterer kystsikringslaget udadtil.
Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf 2 vælges af amtsrådet og 8 for 3 år ad gangen af generalforsamlingen.
De 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal vælges så at de repræsenterer følgende
områder således:
2 blandt fastboende landmænd i Krogsbølle eller Norup sogn.
2 blandt sommerhusejere fra Egebjerggård indtil Kristiansminde.
2 blandt sommerhusejere fra Kristiansminde indtil Hasmark.
2 blandt sommerhusejere fra Hasmark indtil Leddet.
For de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges der desuden personlige stedfortrædere.
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Hvert år afgår efter tur 2 henholdsvis 3 af de af generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer
samt vedkommende stedfortræder. Afgangen de to første år afgøres ved lodtrækning. Genvalg er
tilladt.
Bestyrelsen skal stille forslag om valg af nyt medlem og stedfortræder.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer, der ikke kan være samme person, og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer.
Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er tilstede. Beslutninger vedtages ved simpelt
flertal, idet formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed.
Alle kystsikringslagets interessenter er valgbare som medlemmer af bestyrelsen og pligtige at modtage valg, medmindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelsen af hvervet. Medlemmer af bestyrelsen er berettiget til at undslå sig for at modtage valg i 3
år efter udløbet af hver tjenesteperiode.
I tilfælde af varigt forfald for et af bestyrelsesmedlemmerne suppleres bestyrelsen med vedkommende stedfortræder.
Bestyrelsen drager omsorg for, at hele anlægget til enhver tid svarer til sit formål.
Såfremt der sker skade på kystsikringslagets anlæg, påhviler det bestyrelsen snarest muligt at få
skaden udbedret på bedste måde.
Spørgsmålet om køb og salg af fast ejendom kan afgøres ved enstemmig beslutning af bestyrelsen,
men hvis en sådan ikke opnås, skal spørgsmålet forelægges generalforsamlingen til afgørelse.
Ved vedtagelse med kvalificeret majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling, jfr. § 7, kan
der træffes bestemmelse om ændringer i vedtægten, idet sådanne beslutninger dog for at få gyldighed skal godkendes af amtsrådet. Når amtsrådets godkendelse er indhentet, foranlediger bestyrelsen
vedtægtsændringen tinglyst. Amtsrådet kan pålægge bestyrelsen at indbringe spørgsmålet om ændringen for Landvæsenskommissionen for Odense amtsrådskreds, og enhver interesseret lodsejer
kan selv indbringe sagen for landvæsenskommissionen.
Der kan ikke ved generalforsamlingsbeslutning vedtages ændringer i vedtægten angående de tekniske anlæg, partsfordeling, bestyrelsens sammensætning og tilsynet.
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§ 7.
Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen omfatter samtlige ejere af de under kystsikringslaget hørende ejendomme.
I hvert års april måned afholdes ordinær generalforsamling, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Godkendelse af foregående års reviderede regnskab.
4. Forelæggelse og behandling af indkomne forslag.
5. Godkendelse af kommende års budget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af stedfortrædere.
8. Valg af tillidsmænd for pumpelag.
9. Valg af suppleanter.
10. Eventuelt.
Den ordinære generalforsamling indvarsles med 14 dages varsel efter bekendtgørelse på en af en
tidligere generalforsamling vedtaget måde.
Forslag til behandling under punkt 4, herunder forslag til vedtægtsændringer skal være fremsendt
senest den 15. februar før generalforsamlings afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 7 dages varsel ved annoncering i
dagspressen.
Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles ved indvarslingsannoncen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når interessenter
repræsenterende mindst 10 % af lagets interessenter kræver det.
Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig. En ekstraordinær generalforsamling er
kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af det samlede stemmetal er repræsenteret; er dette
ikke tilfældet, skal generalforsamlingen indvarsles på ny med lovlig frist, og denne anden generalforsamling er altid beslutningsdygtig.
Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal, dog kræves der ved spørgsmål
om ændringer af vedtægten uden medvirken af landvæsenskommissionen og om ophævelse af
kystsikringslaget en vedtagelse med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede
stemmer.
Alle bidragspligtige har én stemme. Dette gælder også ejere af flere bidragspligtige ejendomme.
Der stemmes ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen, dog har interessenterne ret til at
afgive deres stemme ved skriftlig fuldmagt til et medlem af kystsikringslaget, men ingen kan møde
med mere end 3 fuldmagter.
Generalforsamlingen vedtager regler for bestyrelsens ansvarlighed i pengesager.
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For arbejder for Laget ydes diæter og kørselsgodtgørelse efter de til enhver tid gældende regler for
Kommunale eller Statens tjenestemænd.
§ 8.
Kystsikringslagets regnskab og opkrævning af bidrag.
Kystsikringslagets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Inden 1. marts skal bestyrelsen
fremsende det pr. 31. december afsluttede regnskab med statusopgørelse til revisoren, som tilbagesender det med påtegning inden 1. april. Inden 1. maj indsender bestyrelsen regnskabet og driftsbudgettet for det kommende år med beretning om den ordinære generalforsamling til amtsrådet til
endelig decision af regnskabet. Samtidigt indsendes en genpart til ministeriet for offentlige arbejder
til orientering.
Udgiftsbudgettet bør indbefatte:
1. Renter og afdrag på lån.
2. Driftsudgifter og nyanlæg.
3. Amortiserings- og henlæggelsesbidrag, samt
4. Særlige bidrag jfr. § 3.
Amtsrådet træffer på grundlag af udgiftsbudgettet for det kommende år og regnskabet for det
afsluttende år beslutning om, hvor stort bidrag der skal opkræves hos interessenterne i det kommende regnskabsår.
Efter aftale mellem amtsrådet og bestyrelsen opkræves der hvert år et bestemt beløb til dækning af
ordinære vedligeholdelsesarbejder. Såfremt der i et år ikke måtte blive anvendelse for det afsatte
beløb, overføres midlerne til anvendelse til tilsvarende formål i det eller de næstfølgende år.
Lån kan ikke optages uden amtsrådets samtykke.
De sammen med ejendomsskatterne opkrævede bidrag udbetales til laget til juni og december terminer.
Amtsrådets udgifter vedrørende laget i det forløbne halvår refunderes amtsrådet af kystsikringslagets bestyrelse efter regning.
For opkrævning af interessenternes bidrag til kystsikringslaget haves samme fortrinsret og udlægsret som for de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter.
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§ 9.
Midlertidig bestyrelse.
I tilfælde af tvist mellem bestyrelsen og generalforsamlingen har de af generalforsamlingen valgte
bestyrelsesmedlemmer og disses stedfortrædere ret til at nedlægge deres hverv, men de skal virke,
til en ny bestyrelse er valgt på lovlig måde. Sker dette ikke i løbet af 6 uger, er amtsrådet berettiget
til at udnævne en midlertidig bestyrelse på 3 medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af
kystsikringslaget. Amtsrådet bestemmer hvem der skal være formand, og hvorledes den midlertidige bestyrelse skal lønnes af kystsikringslaget.
Uoverensstemmelser mellem amtsrådet og kystsikringslagets bestyrelse eller generalforsamling
indankes for miljøministeriet, hvis afgørelse er bindende for begge parter.
§ 10.
Ophævelse af kystsikringslaget.
Hvis en generalforsamling eller en af amtsrådet valgt midlertidig bestyrelse beslutter kystsikringslagets ophævelse, skal spørgsmålet herom forelægges landbrugsministeren, og hvis denne
tiltræder ophævelsen, skal sagen indbringes for landvæsenskommissionen, der rekvireres af bestyrelsen.
Hvis landvæsenskommissionen, og efter eventuel appel overlandvæsenskommissionen beslutter, at
ophævelsen skal fremmes, gennemfører bestyrelsen likvidation.
Samtlige medlemmer af kystsikringslaget hæfter i forhold til deres partantal for alle lagets forpligtelser og de af amtsrådet fastsatte honorarer for den midlertidige bestyrelse og udgifterne til kommissionsbehandlingen.
§ 11.
Tinglysning.
Denne vedtægt tinglyses som servitutstiftende på alle de af kystsikringslagets anlæg berørte ejendomme og som hæftelse på alle de i § 4 omhandlede bidragspligtige ejendomme med prioritet forud for tidligere hæftelser af privatretlig oprindelse.
Påtaleberettiget med hensyn til de servitutmæssige byrder er kystsikringslagets bestyrelse, amtsrådet og ministeriet for offentlige arbejder.
I tilfælde af kystsikringslagets ophævelse vil noteringen i tingbogen være at slette på amtsrådets
begæring, når bestyrelsen over for amtsrådet dokumenterer, at kystsikringslaget har opfyldt sine
økonomiske forpligtelser.
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Bilag 1
Dige- og kystsikringsanlæg.

1.00 Vedligeholdelsens udførelse.
1.01 De i de efterfølgende bilag 2-7 beskrevne dige- og kystsikringsanlæg har til formål at sikre de
interesserede arealer mod oversvømmelse fra havet.
Kystsikringslagets opgave er at drage omsorg for, at anlæggene til enhver tid er i den rette stand og
vedligeholdes med de for de enkelte strækninger nævnte dimensioner. Alle hertil nødvendige arbejder udføres på lagets foranstaltning og bekostning.
1.02 Til sikring af anlæggenes virkning og beståen er der fastsat efterfølgende bestemmelser.
Digerne må ikke bebygges, beplantes eller anvendes til oplægning af materialer, både, hyttefade
o.1., husdyr må ikke græsse på digerne, og færdsel på den del af digerne, der ikke er omhandlet af
det i pkt. 1.10 nævnte reglement for benyttelsen af dele af digerne og af strandbredden ud for disse,
må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra lagets bestyrelse.
Nye trapper må ikke anlægges uden bestyrelsens tilladelse.
1.03 Græsset på digeanlæggets krone og skråninger skal på lagets foranstaltning slås to gange årligt.
Rotter og muldvarpe skal udryddes.
1.04 Fyld og græstørv til reparation af digerne skal imod en erstatning, som fastsættes af lagets
bestyrelse, afgives fra de interesserede ejendomme, hvor bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt.
1.05 Lodsejerne er pligtige til at holde heste, kreaturer og andre husdyr borte fra digerne.
Ingen lodsejer må anvende de til anlægget grænsende arealer til løsdrift, med mindre der er anbragt
et forsvarligt hegn mellem disse arealer og anlægget. Hegnspligten påhviler lodsejerne, og hegnet
skal være fjernet mindst to meter fra digefod.
1.06 Laget har ret til den for anlæggets vedligeholdelse og eftersyn nødvendige færdsel og til at
have anlægget henliggende uforstyrret fra lodsejernes side, idet disse navnlig er forpligtet til ikke at
foretage gravninger i diget med dertil hørende ramper og banketter.
1.07 I henhold til ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse af 30. juli 1952 er det på kyststrækningen ud for alle diger forbudt at borttage sten, ler, sand og grus fra den udyrkede og for
græsvækst blottede strandbred og fra forstranden inden for en afstand af 200 m fra daglig højeste
vandstandslinie og udad.
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Dog er det tilladt enhver lodsejer (bruger) i samråd med lagets bestyrelse på den til lodden hørende
strandbred at borttage nævnte materialer til anvendelse til bedre sikring af hans fredede kyststrækning.
Herudover er det forbudt på de nærmeste 10 m bagved den indre digefod samt for arealet mellem
ydre digefod og strandbredden at foretage noget, der efter Kystinspektoratets skøn kan forringe
digernes sikkerhed.
1.08 Sommerhuse, der ikke ligger to meter fra et diges fod, skal ved evt. genopførelse efter ødelæggelse eller nedrivning, opføres i en afstand af mindst 2 m fra digets fod.
1.09 Hvis et medlem ikke efter pålæg udbedrer skader, som det er ansvarlig for, er lagets bestyrelse
berettiget til at lade arbejdet udføre på medlemmets regning og at opkræve udgifterne på samme
måde som ordinære bidrag til laget.
1.10 I medfør af § 23, stk. 9 i lov nr. 140 af 7. maj 1937 om Naturfredning er der meddelt almenheden adgang foran en del af digerne og til færdsel på disse på betingelser, der er fastsat i et af Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds under den 19. januar 1951 stadfæstet reglement, hvilket
reglement er godkendt af Ministeriet for offentlige arbejder og af Fyens Stiftsamt.
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Bilag 2
Dige- og kystsikringsanlæg.
2.00 Beskrivelse af anlæg under Egebjerggårds digestrækning - hidtidige private anlæg.
2.01 De under Egebjerggårds digestrækning hørende anlæg er:
a.

Jorddige langs kysten.

b.

Parallelværk langs kysten.

2.02 Jorddiget er beliggende på matr. nr. 1 e og 1 a Egebjerggård begyndende ved høfde 8 og sluttende ved høfde 19, i alt ca. 750 m.
Digets dimension er følgende: Kronekote 3,20 m over D.N.N., kronebredde 2,00 m, anlæg mod
havet 2,5, anlæg mod land 1,5.
2.03 Parallelværket er af beton og er etableret fra høfde 1 til høfde 27.
En samlet længde på ca. 1980 m.
Overkanten er beliggende i kote 2,20 D.N.N. og bredden foroven er 0,30 m.
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Bilag 3
Dige- og kystsikringsanlæg.
3.00 Beskrivelse af anlæg under Lillemosens digestrækning - det tidligere Lillemosens landvindingslag.
3.01 Det under Lillemosens digestrækning hørende anlæg er følgende:
1.
2.

2 parallelværker.
jorddige.

3.02 Parallelværker af beton er etableret i følgende stationer, idet station 0 er lig med digets vestlige ende:
Fra st. 135 til st. 310 i alt 175 m, fra st. 567 til st. 675 i alt 108 m samlet længde i alt 283 m.
Betonendemure er udført i stationerne 310, 567 og 675.
Parallelværkerne består af en fodmur og en overmur.
Fodmuren har underkant i kote - 0,30 m og overkant i kote + 0,50 m.
Overmurerens overkant skal ligge i kote + 2,10 m og dens bredde foroven skal være 0,30 m og forneden 1,00 m.
3.03 Jorddiget begynder ved skovdiget på matr. nr. 1 a Egebjerggård ca. 200 m vest for vejen til
Egebjerggård og forløber forbi Haveskoven videre over matr. nr. 1 p Egebjerggård og 9 b Tørresø
by og ender på matr. nr. 9 a ca. 70 m fra dettes østre skel. Digets længde er i alt 1860 m.
Diget har følgende dimensioner:
1. På de vestlige 740 m kronekote 3,00 m D.N.N. kronebredde 2,00 m, skråningsanlæg, mod havet
3,5 mod land 1,5.
2. På de mellemste 360 m, kronekote 3,00 m D.N.N. kronebredde 2,00 m, skråningsanlæg mod
havet, fra kote 3,00 til kote 1,75 = 3,5 fra kote 1,75 til forstranden = 5,0 skråningsanlæg mod
land = 1,5.
3. På de østlige 760 m, kronekote 3,00 m D.N.N., kronebredde 1,50 m, skråningsanlæg mod havet,
fra kote 3,00 til kote 1,75 = 3,5 fra kote 1,75 til kote 0 = 5,0 skråningsanlæg mod land = 1,5.
3.04 I station 200 og 600 fører ramper vej fra Egebjerggård op på diget. I station 1448 og station
793 fører ramper over diget. I station 670 er ført et gennemløb gennem diget.
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Bilag 4
Dige- og kystsikringsanlæg.
4.00 Beskrivelse af anlæg under Jørgensø-Tørresø digestrækning - det tidligere Jørgensø-Tørresø
dige- og landvindingslag.
4.01 De under Jørgensø-Tørresø digestrækning hørende anlæg er følgende:
1. Tørresø vestre dige.
2. Tørresø østre dige.
3. Jørgensø dige samt fløjdiget på matr. nr. 17 h Bårdesø by, Krogsbølle sogn.
4.02 Tørresø vestre dige. Diget begynder på matr. nr. 8 e Tørresø by, går mod øst og ender på matr.
nr. 2 k smst. den samlede længde er ca. 650 m.
Digets dimensioner er følgende, kronekote 3,00 m over D.N.N. kronebredde 1,5, anlæg udad 5,0,
40
anlæg indad 1,5. I st.4 er anbragt en kørerampe.
4.03 Tørresø østre dige. Diget begynder i skellet mellem matr. nr. 2 g og 2 a begge af Tørresø by.
På den ca. 476 m lange strækning fra begyndelsespunktet til 65 m øst for skel mellem matr. nr. 3 a
og 4 a begge af Tørresø by og på en ca. 440 m lang strækning fra et punkt på matr. nr. 5 a smst. til
diget endepunkt i skel mellem matr. nr. 1 a og 11 a begge af Bårdesø by er diget trukket tilbage i
forhold til det oprindelige dige. Den samlede længde er ca. 2145 m.
Digets dimensioner er følgende:
76
25
45
St. 0-4 og st. 17 -21 . Kronekote 3,00 m. over D.N.N., kronebredde 1,5 m, anlæg udad 3,5 m
fra kote 3,00 m til kote 1,75 m derefter 5,0, anlæg indad 1,5 m.
76

00

St. 4 -17 . Kronehøjde 3,00 m over D.N.N., kronebredde 1,5 m anlæg udad 5,0 m anlæg indad
1,5.
Køreramper findes flg. steder:
1.
2.
3.
4.
5.

00

St. 3
30
St. 6
00
St. 11
50
St. 13
00
25
St. 17 17
60

I stk. 1
rør.

30

og st. 18

findes gennemløb for pumpemølle af henholdsvis ø 45 cm og ø 55 cm beton-
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4.04 Jørgensø dige samt fløjdiget på matr. nr. 17 h. Diget begynder ved vejen i det vestlige skel af
matr. nr. 3 m af Bårdesø og strækker sig i sydvestlig retning over matr. nr. 3 a, 14 i, 15 x, 17 a, og
17 h og ender med et fløjdige i skellet mellem matr. nr. 17 h og 18 a alle af Bårdesø by.
Den samlede længde er inkl. fløjdiget ca. 1420 m.
Digets dimensioner er flg.:
00 80
St. 0 -5 . Kronekote 3,00 m over D.N.N., kronebredde 1,5 m, anlæg udad 3,5 m fra kote 3,00 til
2,00, derefter 5,0 anlæg indad 1,5.
80

80

St. 5 -11 . Kronekote 3,00 m, kronebredde 1,5 m, anlæg udad 3,5 m fra kote 3,00 til kote
1,75 m, derefter 5,0, anlæg indad 1,5.
80

20

St. 11 -14 . Kronekote 3,00 m, kronebredde 1,0 m, anlæg udad og indad 2,0.
På matr. nr. 17 h findes en betontrappe, der fører over diget på begge skråninger.
Ved skel mellem matr. nr. 15 x og 17 a findes en rampe over diget samt en betontrappe.
I skel mellem matr. nr. 14 i og 15 x findes et 45 cm gennemløb for pumpekanalen gennem diget.
4.05 Langs alle tre diger henhører under digearealet en banket på digets landside af følgende bredde:
Tørresø vestre dige: 1,5 m
Tørresø østre dige:
76
25
45
76
00
St. 0 - 4 og 17 - 21 , 2,0 m St. 4 - 17 , 1,5 m.
Jørgensø dige samt fløjdiget på matr. nr. 17 h
80

80

20

St. 0 - 11 , 2,0 m st. 11 - 14 , 1,5 m.
De til digerne hørende arealer fraskilles de pågældende ejendomme. En plan indeholdende nærmere
specifikationer vedrørende digernes beliggenhed mv. opbevares i kystsikringslagets arkiv.
De gamle diger, der findes på forstranden, skal henligge længst muligt til beskyttelse af de bagved
liggende diger og må derfor ikke udsættes for anden nedbrydning end den der finder sted fra naturens side.

side 14
Fax 64 87 20 89

Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Telf. 64 87 14 89

Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag
Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup
Telf. 64 87 10 65

Bilag 5
Dige- og kystsikringsanlæg.
5.00 Beskrivelse af anlæg under Hasmarks vestre digestrækning - det tidligere Hasmark vestre dige- og landvindingslag.
5.01 Det under Hasmark vestre digestrækning hørende anlæg er følgende:
1. Jorddige med betonglacis.
2. Fløjdiget.
5.02 Jorddiget begynder på matr. nr.19 a Bårdesø by, Krogsbølle sogn i et punkt 113 m vest for
sogneskellet Norup-Krogsbølle, det strækker sig mod øst langs stranden i en længde af 824 m til
skellet mellem matr. nr. 14 f og 14 g af Hasmark by, Norup sogn og ender med fløjdiget, der går i
sydlig retning ved skellet i østsiden af matr. nr. 14 f Hasmark by, Norup sogn. Den samlede længde
er ca. 974 m.
Digets dimensioner er følgende:
St. 0 - 824. Kronekote 3,00 m over D.N.N., kronebredde 2,0 m og anlæg på indre skråning 1,5.
På den vestlige strækning fra st. 0 til st. 525 har diget følgende anlæg: fra kote + 3,00 m til
kote + 2,0 m anlæg 3,5 , fra kote + 2,0 m til kote - 1,0 m anlæg 2,0.
På hele denne strækning er den ydre digeskråning beklædt med et 15 cm tykt betonglacis forsynet
med fremspringende betonklodser fra kote + 2,28 m, til kote + 1,0 m, hvor det støtter sig til en
pælevæg af 16 cm rundpæle sammenholdt med dobbelte tvinger.
Glaciset er lagt på et underlag af 20 cm ral. Fra kote + 3,0 m til kote + 2,28 m er digeskråningen
beklædt med græstørv. Fra st. 230 til st. 525 er græstørvebeklædningen erstattet med betonfliser.
På den østlige strækning fra ca. st. 525 til ca. st. 824 er i en afstand af ca. 6 m fra ydre kronekant
udført en betonstøttemur med overkant i kote 2,10 m. Fra kronekant til mur har ydre skråning anlæg 6,0. I st. 530 findes en rampe over diget udfor vejen til Otterup.
På hele strækningen er digekronen belagt med en gangstibelægning bestående af 2 rækker 60 x 50
x
10 cm betonfliser med indbyrdes afstand af 10 cm. Fliserne er anbragt på 10 cm ral og 5 cm sand.
5.03 Fløjdiget st. 824 - st. 974. kronekote 2,50 m over D.N.N., kronebredde 1,50 m, anlæg udad og
indad hhv. 3,0 og 1,5.
Fløjdiget er på ca. halvdelen af strækningen belagt med gangstibelægning som ovenfor beskrevet.
5.04 Langs indre digefod hører under digearealet en banket i 2,0 m bredde.
Det til diget hørende areal fraskilles de pågældende ejendomme.
En plan indeholdende nærmere specifikationer vedrørende digernes beliggenhed mv. opbevares i
kystsikringslagets arkiv.
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Bilag 6
Dige- og kystsikringsanlæg.
6.00 Beskrivelse af anlæg under Hasmark mellemstrækningsdige - det tidligere Hasmark mellemstræknings dige- og landvindingslag.
6.01 Det under Hasmark mellemstrækning hørende kystsikringsanlæg er følgende.
1. Parallelværk med jorddige.
6.02 Parallelværket består af en betonstøttemur. Længden er i alt 1164 m, og strækker sig fra Hasmark vestre diges østlige fløjdige (skel mellem matr. nr. 14 i og 14 f) til Hasmark østre diges fløjdige (skel mellem matr. nr. 8 d og 9 n).
6.03 Jorddiget er beliggende umiddelbart landværts parallelværket. Længden er 1039 m, og strækker sig fra 125 m vest for Hasmarks vestre diges fløjdige til Hasmark østre diges fløjdige.
Kronekoten er 2,50 m over D.N.N., kronebredden er 2,50 m.
6.04 En plan indeholdende de nærmere specifikationer vedr. parallelværk og jorddige mv. opbevares i kystsikringslagets arkiv.
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Bilag 7
Dige- og kystsikringsanlæg.
7.00 Beskrivelse af anlæg under Hasmarks østre digestrækning - det tidligere Hasmark østre digelag.
7.01 Det under Hasmark østre digestrækning hørende anlæg er følgende:
1. Kystdiget.
2. Fjorddiget.
3. Fløjdiget.
7.02 Kystdiget. Diget begynder på matr. nr. 8 d Hasmark by, Norup sogn, går mod øst og ender i
skellet mellem matr. nr. 9 g Hasmark by og 1 b Hofmannsgave Hovedgård begge Norup sogn. Den
samlede længde er ca. 1003 m.
Digets dimensioner er følgende:
Kronekote 3,00 m over D.N.N., kronebredde 2,00 m, anlæg udad 4,0 fra kronekant til en betonmur,
der er anbragt 3,60 m fra kronekant med overkant i kote 2,10 m, anlæg indad 1,5.
7.03 Fjorddiget. Diget danner vejdæmning for vejen mellem Vester Flynder og Erikshaab. Digets
længde er ca. 620 m.
Digets dimensioner er følgende:
Vejbanen er ca. 2,50 m bred og ligger i kote 1,60-1,75 m over D.N.N., vejdæmningen har anlæg
udad ca. 2,0 og indad ca. 1,5. Langs vejbanens vestside er oplagt en jordvold med kronekote 2,25
m, kronebredde 0,50 m, anlæg 1,25 til begge sider.
7.04 Fløjdiget. Fløjdiget begynder i et punkt ca. 70 m syd for skelhjørne ved matr. nr. 9 n og 8 d
Hasmark by, det går mod nord og er til sluttet kystdiget ved dettes begyndelsespunkt. Digets længde er ca. 185 m.
Digets dimensioner er følgende:
Kronekote 2,50 m over D.N.N., kronebredde 1,50 m, anlæg udad (vest) 3,0 og indad 1,5.
7.05 Til beskyttelse mod påkørsel er langs skråningsfoden mod vej - ved kystdiget fra st. 782 til st.
03
10 og ved fjorddiget på hele strækningen - anbragt en stenrække med en indbydes afstand mellem
stenene på hhv. 2 m og 15 m.
De til digerne hørende arealer fraskilles de pågældende ejendomme.
En plan indeholdende nærmere specifikationer vedrørende digernes beliggenhed mv. opbevares i
kystsikringslagets arkiv.
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Bilag 8
Landvindingsanlæg med udpumpning.

8.00 Anlæggenes drift og vedligeholdelse og administration.
8.01 De i de efterfølgende bilag 9 og 10 beskrevne anlægs formål, er at sikre tilfredsstillende afvandingsforhold for de interesserede arealer.
Kystsikringslagets opgave er at drage omsorg for, at anlæggene til enhver tid er i den rette stand og
vedligeholdes i overensstemmelse med denne vedtægt og med de dimensioner, der er anført på de i
bilag 9 og 10 nævnte planer. Alle hertil nødvendige arbejder udføres på lagets foranstaltning på de
interesserede lodsejeres bekostning.
8.02 Til sikring af anlæggenes virkning og beståen er der fastsat følgende bestemmelser:
1) Afvandingsanlæg må kun benyttes efter sit formål og må kun betjenes af de af laget dertil antagne personer.
2) Pumpeanlæg må kun benyttes efter sit formål, og må kun betjenes af de af laget dertil antagne
personer.
8.03 Laget har ret til den for anlæggenes vedligeholdelse og eftersyn nødvendige færdsel og til at
have anlæggene henliggende uforstyrret fra lods- og sommerhusejernes side, idet disse navnlig er
forpligtet til ikke at foretage forandringer i kanaler.
8.04 Ingen lodsejer må anvende de til anlæggene grænsende arealer til løsdrift, med mindre der er
anbragt et forsvarligt hegn mellem disse arealer og anlægget. Hegnspligten påhviler lodsejerne,
og hegnet skal være fjernet mindst 1 m fra kanalkant. Vandingssteder skal udgraves uden for kanalprofilet og frahegnes kanalen.
8.05 Hvis et medlem ikke udfører et ham som interessent i landingsanlægget påhvilende arbejde
vedr. anlæggenes almindelige vedligeholdelse, eller hvis han ikke efter pålæg udbedrer skader, som
han er ansvarlig for, er lagets bestyrelse berettiget til at lade arbejdet udføre for hans regning. Udgifter ved vedligeholdelsen og udgifterne ved udbedring af skade på vandløb, pumpestation og ledninger, kan opkræves på samme måde som ordinære bidrag til laget.
8.06 Kystsikringslaget lader hvert år i august måned foretage oprensning af de laget tilhørende afvandingskanaler; det oprensede fyld oplægges og de til kanalerne grænsende lodsejere er pligtige at
modtage fylden som oplægges nogenlunde ligeligt på begge sider af kanalen i en afstand af mindst
0,60 m fra kanalkanten, og lodsejerne er pligtige til inden tre måneder efter oplægningen enten at
fjerne denne eller sprede den til et ikke over 5 cm tykt lag.
Jord, sten, sand, gødning eller andre faste stoffer, slam, døde dyr eller affald må ikke tilføres kanalerne eller oplægges så nær disse, at der kan være fare for, at de skyller ud deri. Det samme gælder
væsker, der kan skade kanalerne eller forurene disse. Spildevand fra køkkener, latriner, pissoirer og
wc-anlæg må ikke udledes i kanalerne.
8.07 For så vidt angår tilgrænsende lodsejere, forholdes i overensstemmelser med vandløbsloven,
idet lagets anlæg vil være at ligestille med offentlige vandløb under amtsrådets tilsyn.
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8.08 Overtrædelse af bestemmelserne om anlæggenes benyttelse mv. kan i henhold til gældende
love forfølges som politisager og straffes med bøder til statskassen, for så vidt højere straf efter
lovgivningen ikke er forskyldt.
Påtaleret tilkommer kystsikringslagets bestyrelse, amtsråd, landbrugsministeriet eller ministeriet for
offentlige arbejder.
8.09 De i landvindsanlæggene interesserede arealer er vist på de af afvandingskommissionerne
godkendte planer, som er matrikelkopikort.
Disse kort med de lovligt påførte ændringer er til enhver tid norm for landvindingsanlæggets interessenter og hjemmel for deres forpligtelser.
Landvindingsanlæggenes interessenter bidrager til det pågældende anlægs udgifter på følgende
måde:
1. Hvert sommerhus, helårshus til beboelse, kiosk- eller butiksbygning, vandværk og bygning med
offentlige toiletter betaler hvert et lige stort bidrag.
2. Landbrugsarealer bidrager for hvert matr.nr. for hver påbegyndt, hele hektar med et bidrag, der
udgør 1/10 af bidraget for et sommerhus.
! Ubebyggede sommerhusgrunde er bidragsfrie, således at bidragspligt indtræder ved bebyggelse.
! Bygninger på landbrugsarealer er bidragsfrie.
! Fortegnelser over de bidragspligtige er bilagt ovennævnte kort.
Når et matrikelnummer, hvorpå der i henhold til ovennævnte fortegnelse hviler bidrag til et anlæg,
udstykkes eller bebygges, revideres fortegnelsen over bidragspligtige i henhold til foranstående
bidragsfordeling.
En sådan fordeling af bidragspligten skal foretages af lagets bestyrelse i overensstemmelse med
reglerne i vandløbsloven. Er en parcelejer utilfreds med en foretaget bidragsfordeling, kan fordelingen inden 4 uger efter, at den er meddelt, indbringes for landvæsenskommissionen.
8.10 Kystsikringslaget fører særskilt regnskab for de enkelte landvindingsanlæg drifts- og vedligeholdelsesudgifter, ligesom kystsikringslaget aflægger særskilt regnskab og budget for landvindingsanlæggene på samme måde, som fastsat for kystsikringslaget i vedtægtens § 8.
Bidrag til landvindingsanlægget opkræves ligeledes på samme måde, som fastsat for kystsikringslaget i vedtægtens § 8.
De i de enkelte landvindingsanlæg interesserede lodsejere vælger en tillidsmand, som sammen med
kystsikringslagets bestyrelse varetager sager vedrørende det pågældende anlæg.
For tillidsmanden vælges en suppleant. Kystsikringslaget foranlediger valgets gennemførelse, idet
valget er gældende for en 2-årig periode.
8.11 Kort- og lodsejerfortegnelse opbevares i kystsikringslagets arkiv.
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Bilag 9
Landvindingsanlæg med udpumpning
9.00 Beskrivelse af anlæg under Hasmark mellemstræknings landvindingsanlæg.
9.01 Pumpestationen - der er nærmere beskrevet af Det Danske Hedeselskabs kulturtekniske afdeling i Slagelse, jf. beskrivelse af 12. juli 1966 og 2 oversigtskort af 12. juli 1966, er beliggende ved
Slusevej mellem Østre Strandvej 140 og 142 umiddelbart bag diget.
Pumpestationen er udstyret med en 200 mm propelpumpe bygget for en ydelse af 60 l/s ved en løftehøjde på 1,0 m. Pumpens samlede længde fra sugetragt til motor 2,80 m. Pumpen er bygget med
vandsmurte gummilejer og for el-drift forsynet med 1 stk. 3 hk kortslutningsmotor tilkoblet pumpen ved elastisk kobling. Pumpen er forsynet med svømmeranordning indrettet for automatisk stop.
Pumpe og motor er installeret i en pumpebrønd bestående af 150 cm betonrør. Pumpebrønden er i
forbindelse med en gennemløbsbrønd af 125 cm betonrør som igen er i forbindelse med en 29 m
lang tilløbsledning bestående af 80 cm betonmufferør, der igen står i forbindelse med et betonstøbt
indløbsbassin foran hvilket er indstøbt en jernrist.
Afløbsledningen består af en ca. 50 m lang 40 cm rørledning der på den yderste strækning er indstøbt i betonhøfde nr. 152. Afløbsledningen er i stand til at føre 60 l/sek. med en opstuvning på ca.
5 cm, og opstuvningen ved pumpens start vil kun andrage ca. 30 cm.
For stadig at skaffe uhindret afløb ved naturlig afstrømning ved eventuelt pumpesvigt, er der på
tilløbsledningen anbragt omtalte 125 cm gennemløbsbrønd med en 50 cm forbindelsesledning til
det eksisterende slusebygværk. Den elektriske kraft fås fra Hasmark E/V.
9.02 Afvandingskanal for de lavtliggende arealer føres ud i havet gennem 2 betonrør med selvlukkende klapper. Ledningerne gennem diget er udført i betonrør. Ledningen for østre strækning udmunder i høfde 152, medens ledningen for den vestre strækning udmunder øst for høfde 142.
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Bilag 10
Landvindingsanlæg med udpumpning.
10.00 Beskrivelse af anlæg under Hasmark vestre landvindingsanlæg.
10.01 Pumpeanlægget er beliggende på matr. nr. 10 b Hasmark by, Norup sogn, umiddelbart indenfor diget mod havet.
Anlægget er indrettet for elektrisk drift og består af 2 stk. 200 mm propellerpumper af fabrikat
Lykkegaard tilsluttet 7,5 hk elektromotorer. Pumperne har hver en ydeevne på 90 l/sek. ved en
geometrisk løftehøjde på 2,0 m og er ved svømmeanordning indrettet for automatisk start og stop.
Pumpe og motor er installeret i et træhus. Pumpebrønden, der består af 200 cm betonrør er gennem
en ca. 14 m lang 60 cm betonrørledning i forbindelse med et betonstøbt indløbsbassin. Foran indløbsledningen er støbt en frontmur. Der er anbragt en trærist foran indløbet.
Afløbet fra pumpeanlægget sker gennem en 55 cm bred og 45 cm høj fliseoverdækket betonrende
til et betonstøbt afløbsbassin, hvori er anbragt en højvandsklap af træ. Fra afløbsbassinet fører en
omstøbt ca. 14 m lang 50 cm betonrørledning under diget til havet.
10.02 Hovedkanalen, der har en længde på 586 m, begynder på matr. nr. 16 e Hasmark By, Norup
sogn i skellet mellem Krogsbølle og Norup sogne og ender ved pumpestationen.
Kanalen passerer eller gennemskærer følgende matr. nr. alle af Hasmark By, Norup sogn:
Højre bred
16 e
8b
5g
27 c
9b
23 c
7s
24 c
4f
25 c
13 o
10 k
10 n
10 o
10 p

Vestre bred
16 e
8b
5g
27 c
9b
10 c
12 c
13 c
11 i
18 c
17 d
21 b
21 ad
21 ae
21 ac
21 ab
21 aa
21 ø
21 æ
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21 z
Kanalen vedligeholdes med flg. dimensioner:
Afst. fra øverste
ende - m.
0
126
236
360
580

Kant- og
bundpæls nr.
0
1
2
3
4

Bundkote
cm.
-80
-89
-97
-105
-120

Bundbredde
m.
x 0,65
x 0,80
x
x 1,40
x

Anlæg

Fald 0/00 Anm.

x

x

x 0,5

x 0,7

x 0,25

x

ø. kanal
indl. bas

10.03 Østre kanal, der har en længde på 285 m, begynder ca. 40 m øst for skellet mellem matr. nr.
10 i og 15 n af Hasmark By, Norup sogn og ender ved sit udløb i hovedkanalens st. 360.
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Kanalen passerer eller gennemskærer flg. matr. nr. alle af Hasmark By, Norup sogn:
Højre bred
8c
5f
27 b
9c
24 l
4e
25 b
6g
26 i
15 b
10 k

Vestre bred
15 n
10 i
21 c
15 e
18 d
11 i
24 b
12 d
19 f
20 d
22 d
14 c
26 c
13 o

Kanalen vedligeholdes med flg. dimensioner:
Afst. fra øverste ende - m.
0
80
285

Kant- og
bundpæls nr.
5
6
3

Bundkote cm.
-35
-91
-105

Bundbredde m.
x 0,65
x 1,40
x

Anlæg
x
5
x

Fald
0/00
x 7,0
x 0,7
x

Anm.
Rørudl.
Udløb i hovedkn.

10.04 Til angivelse af kanalbundenes dybde er anbragt 7 bundpæle med tilhørende kantpæle.
Kantpælene står på kanalernes vestre bred i en afstand af 75 cm fra kanalernes øverste kant.
Bundpælene er nedrammede midt i kanalernes bund ud for kantpælene. Pælene er nedrammet således, at toppen står 5 cm over den beskrevne bund.
Til kanalerne hører på begge sider en færdsels- eller sikkerhedsstrimmel, der har en bredde af 1,0 m.

Alle de i nærværende fortegnelse angivne koter refererer til Dansk Normal Nul (D.N.N.), og nivellementet er knyttet til flg. fikspunkt:
Vejen Otterup-Hasmark strand, ø. side, Hotel "Kattegat" N. V. gavl 0,81 m fra V. hjørne, bolt kote
1,76 m.
Landvæsenskommissionen godkender herved foranstående vedtægt for "Det nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag" med bilagene 1 til 10 omfattende de dige- og landvindingslag og privatejede diger, som jf. vedtægtens § 3, afsnit 2 har overdraget Kystsikringslaget fremtidig at varetage
disses formål, rettigheder og forpligtelser.
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Landvæsenskommissionen for Fyns amtskommunes 1. område, den 12/2 1986.
____________________________
K. Iversen sign
Fyns amtsråds udvalg for teknik og miljø har på et møde den 21. januar 1986 på amtsrådets vegne
godkendt foranstående vedtægt.
FYNS AMTSRÅD, Udvalget for teknik og miljø
Odense, den 10. feb. 1986

_____________________________
Henning Andersen sign
Formand

___________________________
C.E. Vested sign
Forvaltningschef

Fyns Amtsråd, Teknik- og miljøudvalg har på sit møde den 27. juni 1991 godkendt en vedtægtsændring.

FYNS AMTSRÅD, Teknik- og miljøudvalget
Odense, den 28.juni 1991

______________________________
Carsten Abild sign
Formand

______________________________
C. E. Vedsted sign
Forvaltningschef
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