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Baggrund

Samsø Kommune besluttede i 2019 at gennemgå dige registreringen på Samsø med henblik på at 
foretage en konkret ny dige udpegning. Formålet har været: 

- At tydeliggøre hvilke diger der er omfattet af museumsloven, og dermed lette 
administrationen af sagsområdet.  

- At lade diger uden en særlig beskyttelsesværdi udgå.

- At udpege nye diger, der har en høj beskyttelsesværdi. 

Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilsagn om økonomisk støtte til at foretage den konkrete 
udpegning. Støtten er betinget af at forslaget offentliggøres inden d. 1. august 2021 og at 
kortlægningen foretages i samarbejde med et statsanerkendt museum. 

Forslaget til den nye dige udpegning er udarbejdet i samarbejde med Moesgaard Museum, der har 
varetaget det indledende kortlægnings- og feltarbejde. 

Forslaget dækker hele Samsø Kommune, der siden 2014 kun består af 1 sogn – Samsø sogn.  

Lovgivning 

Kommunalbestyrelsen kan foretage en konkret udpegning af hvilke diger der skal være omfattet 
af museumslovens § 29a, stk. 1, jf. digebekendtgørelsens § 2 (Bek. nr. 1190 af 26/09/2013). 

Som led i beslutningen kan kommunalbestyrelsen vælge: 

1) at omfatte andre diger eller dele af diger end de i § 1 nævnte af beskyttelsen, når diget har 
væsentlig kulturhistorisk, biologisk eller landskabelig værdi, og

2) at udtage diger eller dele af diger, der er nævnt i § 1, af beskyttelsen, når diget har ringe 
kulturhistorisk, biologisk og landskabelig værdi.

Før en beslutning efter § 2 kan træffes, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til 
beslutning og fastsætte en frist på mindst 8 uger til fremsættelse af indsigelser.

Metodebeskrivelse  

En konkret udpegning af beskyttede diger skal tage hensyn til både kulturhistoriske, landskabelige 
og biologiske kriterier1. De kulturhistoriske kriterier indbefatter bl.a. en vurdering af digernes 
alder samt deres oprindelige funktion, der spænder fra oldtidens forsvarsdiger over jernalderens 
ejerlavsdiger til 1700-tallets udskiftningsdiger og 1800-tallets udparcelleringsdiger. Sten- og 
jorddiger fortæller kort sagt historien i landskabet gennem 2000 år samt bidrager til forståelsen af 
ældre dyrkningssystemer, administrative grænser og tidligere ejendomsforhold. 

1 ”Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger”. Kulturministeriet. Kulturarvsstyrelsen. 2009, s. 20



Det er ikke hensigten med den konkrete dige udpegning, at antallet af diger skal væsentlig 
hverken forøges eller formindskes. Til gengæld vil den konkrete udpegning både lette kommunens 
administrative arbejde i forbindelse med dige sagerne samt give lodsejerne en mere fair 
kortlægning, hvor kun de vigtigste diger er udpeget.  

I følgende afsnit er nærmere redegjort for dige kortlægningen, feltarbejdet og de kulturhistoriske, 
landskabelige og biologiske kriterier, der danner baggrund for det forslaget om en ny dige 
udpegning på Samsø.  

Kortlægning

På baggrund af gamle kort og registrering af gamle skel i landskabet (ejerlavsgrænser og 
sognegrænser) har museet foretaget en vurdering af samtlige diger i den nuværende udpegning 
for at fastslå digernes funktion, alder og kulturhistoriske værdi (jf. skema ”Kulturhistorisk 
vurdering”). Følgende diger er foreslået at udgå fra den nye udpegning:

 Dobbeltdiger

 Korte el. ubetydelige diger / digestumper

 Diger uden sammenhæng

 Nyere diger / diger med lav og middel kulturhistorisk betydning

Dernæst har museet foretaget en systematisk gennemgang af hvert ejerlav ud fra reliefkort / 
lidarkort og luftfotos med henblik på at lokalisere diger i landskabet, der ikke tidligere har været 
registreret. ”Nye” diger med høj kulturhistorisk værdi er foreslået inddraget i den nye udpegning.

På denne baggrund er museet kommet med en anbefaling om, hvilke diger der bør indgå i en 
endelig udpegning. 

Feltarbejde

Efterfølgende har museet og kommunen foretaget besigtigelser i felten. Besigtigelserne har 
koncentreret sig om:

1. Diger der er foreslået til at udgå af beskyttelsen pga. lav kulturhistorisk værdi. 

Ved besigtigelserne er digernes biologiske og landskabelige værdi blevet vurderet. Feltarbejdet 
har dermed sikret, at de diger der udgår af beskyttelsen ikke har hverken biologisk værdi (f.eks. 
stendiger) eller landskabelig værdi (markante diger). 

2.”Nye” diger, hvor der har været tvivl om bevaringstilstanden.

Mange af de nye diger fremtræder tydeligt på reliefkort / lidarkort og luftfotos, mens enkelte har 
været mere tvivlsomme. For at sikre at kun diger, der er rimeligt velbevarede inddrages, er der 
foretaget besigtigelser af tvivlstilfældene. 

Besigtigelser har suppleret registreringen med data som digetype (sten- eller jorddige), 
beplantning og bevaringstilstand. 



Kulturhistorisk vurdering

Dige type Alder Kort/lag Kulturhistorisk værdi
Ejerlavsdiger Jernalder – 1500-tallet Ejerlavslag i MapInfo

Historiske ejerlav
Høj

Sognediger Vkt./tidlig middelalder Sognelag i MapInfo Høj

Fællesskabets diger:
Skel ml. 
ressourceområder
(Skel ml. to biotoper 
f.eks. ager kontra hede)
Diger langs veje og 
fægyder
Toftediger 
(indhegning af gårdens 
nærarealer)
Vangeskel

1000-1780 Udskiftningskort Høj

Udskiftningsdiger 1780-1820 O1 kort Høj

Udparcelleringsdiger/
husmandsudstykninger

1800-tallet +
1900 - 1950

O1 kort 
Hvis skellet er tegnet med andet 
blæk end resten af kortet, eller 
hvis den matrikel, som den 
afgrænser, har et bogstav efter 
tallet – det er et dige som er 
kommet til ved en senere 
udparcellering.

Høj

Fredskovsdiger Beg. Af 1800-tallet 
(1805)

O1 kort
Hvis diget omkranser skove – er 
det et skovdige.
Der står ”Fredskov” på O1-
kortet.

Høj

Herregårdsdiger 1500-1850-tallet O1 kort
Hvis diget omkranser en 
herregård – er det et 
herregårdsdige.

Høj

Matrikeldiger / vejdiger 
/ skovdiger

1800-tallet Maalebordsblade Middel

Nyere diger 1900-tallet Maalebordsblade
4 cm. kort

Lav



Landskabelig vurdering

Dige type Udseende Begrundelse Landskabelig værdi
Markante diger Høje diger

Lange diger
(I åbent land)

Er meget synlige i landskabet.
Understreger/opdeler 
landskabsformer

Høj

Egnskarakteristiske 
strukturer

Særprægede 
digestrukturer

Bidrager til et særligt 
landskabspræg

Høj

Undseelige diger Lave diger
Korte diger

Syner ikke af meget i 
landskabet

Lav

Skjulte diger Beliggende i skov eller 
bebyggelse 
(Udenfor åbent land)

Ligger ikke synligt i landskabet Lav

Fjernede diger Landskabelig værdi kan ikke 
vurderes

-

Fejlregistreringer Landskabelig værdi kan ikke 
vurderes

-



Biologisk vurdering

Dige type Udseende Begrundelse Biologisk værdi
Stendiger Diger opbygget 

overvejende af sten 
eller med sten på den 
ene side

På stendiger kan der vokse 
sjældne lavarter og 
klippeplanter. Stendiger er ofte 
levested for bilag IV-arter (f.eks. 
mark-firben).

Høj

Diger der forbinder 
to beskyttede 
naturtyper (§3)

Forbinder to blivende 
biotoper (§3-områder)

I §3 områderne lever mange 
beskyttede arter som typisk vil 
bruge diget som 
spredningskorridor

Høj

Diger i 
naturområder

Diger beliggende i §3 
områder

Diger i naturområder er relativt 
næringsfattige sammenlignet 
med de omgivende arealer. Det 
bevirker at planter der er særligt 
følsomme for ophobning af 
næring trives her.

Høj

Diger i agerlandet Diger beliggende i 
eller op til dyrket 
mark

Digerne vil ofte være påvirket af 
en ophobning af næringsstoffer 
fra gødskning. Her er 
vegetationen præget af 
næringsbegunstigede arter f.eks. 
nælder og kvik. På længere, 
ubrudte diger kan der dog 
indfinde sig et vist naturindhold. 

Middel

Korte eller 
isolerede diger

Diger under 150 
meter og diger uden 
nogen forbindelse til 
ekstensive nabo 
arealer

En vis plads, kontinuitet og 
spredningsmuligheder er 
påkrævet for at naturindholdet 
kan indfinde sig. 

Lav



Resultater 

Dige (antal) Dige (km)

Nuværende udpegning 1243 316

Bevares 722 189

Udgår 521 127

Udgåede ”dobbeltdiger” 387 105

Udgår faktisk 134 22

Inddrages 210 58

Ny udpegning 932 247

Forskel -311 -69

Forskel u. dobbeltdiger 76 36

Tallene viser umiddelbart, at der med den nye udpegning bliver færre diger, både i antal og 
udstrækning. 

Det skal imidlertid bemærkes, at en del af de udgåede diger er diger, der af ukendt årsag er 
registreret dobbelt i den nuværende registrering. For disse diger er der tale om en teknisk 
ændring – det vil ikke opleves som en egentlig forandring for lodsejeren.

Der er en tydelig tendens til at diger der udgår er nyere og kortere digeforløb typisk isolerede på 
markarealer, mens de diger der inddrages er længere digestrækninger, f.eks. ældre ejerlavsdiger, 
der i forvejen ligger helt urørte - men aldrig er blevet registeret. 

Kortmateriale

Forslaget til den nye dige udpegning er illustreret på vedlagte kortbilag, der er opdelt efter de 
tidligere sogne (Tranebjerg, Onsbjerg, Kolby, Besser og Nordby). 

Forslaget kan endvidere tilgås via denne WebGIS løsning fra Moesgaard Museum, så det f.eks. er 
muligt at zoome helt ind på ejendoms niveau. 

Kortmaterialet viser dige udpegningen med disse signaturer: 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1loVx3-0001rw-3W&i=57e1b682&c=nvOYQJldi5JWys8PefJELznrCdweMzCuQzP4uWFBfQF_EJgAKfQAE1kOO6N-f_Ncmqt85-MHb0yWHeITT23-Df4CEynRaRLnJRwL34JIQ9KMvqeqFzDArynpfvB_38uKag1ECwZAil49Wh7URKRTwqihOqfdgTrwh_mYLlSvvSjrDO9TXY72tlvMEb_PsFCJTGRHKMBlQc7jAj5qfEuihEO6uS2jl0FTBoxf9cU3Tkyo4Q6LE216IzDeGGJjeqZT


Grøn = diger der er udpeget i forvejen og fortsat vil være det i den ny udpegning (bevares) 
Rød = diger der er udpeget i forvejen, men udgår af beskyttelsen (udgår)
Orange = Nye diger der ikke er udpeget i forvejen (inddrages) 

Den nuværende dige registrering består således af grønne + røde diger, mens det er de grønne + 
orange diger, der udgør forslaget til den nye udpegning. 

Dobbeltdiger der udgår er markeret med en tyndere, sort streg for at det ikke fremstår som om 
diget i sin helhed udgår. 

Det fremgår af digebekendtgørelsen, at udpegningen skal illustreres på 1:25000 kort (som 
vedlagte kortbilag og DTK / kort 25 på WebGIS løsningen). Der er er imidlertid mange andre 
signaturer på disse kort, der kan gøre det vanskeligt at skelne mellem de forskellige signaturer. 

Det anbefales derfor, at se på materialet med luftfoto som baggrund som det er muligt på den 
elektroniske registrering. 

Dialog og høring  

Der er orienteret om projektet på møde i Udvalget for Teknik og Miljø d. 28. oktober 2020 (TU sag 
nr. 410: Orientering om status for konkret udpegning af sten- og jorddiger). 

Samsø Landboforening blev ved samme lejlighed orienteret om projektets fremdrift. 

Den 2. juni 2021 er der afholdt et dialogmøde med Samsø Landboforening, hvor Moesgaard 
Museum og Teknisk forvaltning har orienteret om metode og resultater af kortlægningen forud for 
offentliggørelsen. 

Forslaget skal sendes i offentlig høring i mindst 8 uger når det er godkendt af 
kommunalbestyrelsen. I den offentlige høringsperiode er der mulighed for at komme med 
bemærkninger og indsigelser til forslaget inden det skal endelig behandles af 
Kommunalbestyrelsen. 

Ved offentliggørelsen af forslaget orienteres alle berørte grundejere direkte. 
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