Man ruster sig til næste storm.
Efter stormen ”Bodil” etablerede Grundejerne ved Svenstrup/Knivkær
Strand et dige af nedrammet plast-spunsvægge og store sten.

Den gode historie
Tur nr. 26.Til fods ca. 3 km. – nogle steder i sand.
Mødested: Strandgården, Knivkærvej 72

Det hele blev afsluttet med et jordlag,
og tilsået med græs.

Havet sletter alle spor

Resultatet ser smukt ud, - og så hindrer det forhåbentligt oversvømmelser.

Havet sletter alle spor, - men det afslører nye spor.
Stormen ”Bodil” frilagde en stor mængde sten, hvori der var fossiler,
men hele kysten så noget kedelig og afpillet ud.
Men med stormen ”Egon” blev der ført ca. 1 meter sand tæt ind til klinten,
så der nu er fin sandstrand. ”Skide godt Egon!”

En vandring langs Svenstrup
og Knivkær strande
Efter ”Bodil”.

Efter ”Egon”.

Strandbenyttelse.

Ulempen ved at bo kystnært.

Indtil 1937 var lovgivningen om benyttelse og beskyttelse af vore strande
meget lempelig. – man kan vel i praksis sige: ”Ikke eksisterende”.
Vore kystnære områder blev i større eller mindre grad nyttiggjort af de
gårdejere, der så en forretning i at lade strandkanten bebygge.
Dette tjente i hvert fald mindst to ”gode” formål:
1. En årlig indtægt ved salg/leje af et mindre areal,
der alligevel ikke kunne dyrkes.
2. Et gratis læbælte, til værn mod blæst og havgus for markerne,
hvorved udbyttet på de bagved liggende marker kunne forøges.

Højvande og stormfloder har gennem årene taget lidt af glæden ved at bo
kystnært, men så dramatiske episoder som på Falster i 1872, har vi dog
ikke oplevet ved Knivkær Strand, men nogle kraftige storme har gennem
årene gjort større og mindre indhug i vor lokale kystlinien.

Kun vore herregårde deltog ikke i denne øvelse.
De ønskede af flere grunde ikke at skille sig af med jorden.
Derfor ser vi åbent land og strand ved herregårdene.

Det hidtil største indhug i de seneste 45 år, skete under højvande og
stormfloden i november 2006.
Flere dages storm havde presset vand helt op i den Botniske bugt.
Da stormen lagde sig, løb vandet tilbage, og mødtes af en højvandsbølge.
Der var samtidig en kraftig storm, - men ikke en usædvanlig og langvarig
storm, - men Storebælt ”løb over” og forårsagede oversvømmelser.

Storfloden i november-2006
Men et endnu større indhug i kystlinien skete under stormen ”Bodil”
den 6. december 2013. Der var tale om en langvarig storm, ledsaget af
højvande, så kysten blev nedbrudt af de langvarige bølgeslag mod kysten.

Strandbeskyttelse
I 1937 kom første del af lov om strandbeskyttelse, idet der blev dikteret
en afstand på 100 meter fra daglig vande til bebyggelse af sommerhuse.
En del huse var bygget før denne skæringsdag og var således lovligt
placeret. Derfor ser vi stadig mange huse bygget tæt ved vore kyster.
Disse huse bliver i disse år ofte forbedret/fornyet, og der har gennem
tiderne været større eller mindre nidkærhed med kontrol med størrelse af
byggefelter og udformning af byggeriet.
I 1999 blev strandbyggelinie udvidet til 300 meter.

Den langvarige storm ”Bodil” sled klinten op.

