


Vådområdeprojekt Hundsø Analogudgaven side 1 30. september 2010 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

I NDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse................................................................ .....................................................................1
Bilagsfortegnelse, kort og Tekstbilag.........................................................................................................2
0.0 Sammendrag................................................................................................ ...................................3

0.1 Indledning ................................................................................................................................................................3
0.2 Registreringer...........................................................................................................................................................3
0.3 Projekterede ændringer ..........................................................................................................................................5
0.4 Konsekvenser ..........................................................................................................................................................6

1.0 Indledning ................................ ......................................................................................................8
1.1 Rekvirent ..................................................................................................................................................................8
1.2 Områdets geologi og forhistorie...........................................................................................................................9
1.3 Målsætningen for vådområde-projektet ........................................................................................................... 14
1.4 Model / konklusion ............................................................................................................................................. 14

2.0 Registreringer ............................................................................................................................... 15
2.1 Afgrænsning og grundkort ................................................................................................................................. 15
2.2 Terræn.................................................................................................................................................................... 16
2.3 Kulturtekniske forhold........................................................................................................................................ 18
2.4 Afstrømningsforhold og vandstande................................................................................................................ 22
2.5 Arealanvendelse.................................................................................................................................................... 29
2.6 Flora og fauna....................................................................................................................................................... 30
2.7 Kulturhistorie........................................................................................................................................................ 30
2.8 Jordbund................................................................................................................................................................ 31
2.9 Sætning og tørvegravning ................................................................................................................................... 34
2.10 Afvandingstilstand ................................................................................................................................................... 40
2.11 Hydrogeologiske forhold ........................................................................................................................................ 40
2.12 Næringsstofbelastning og vandkvalitet................................................................................................................. 41
2.13 Veje, ledninger og bygninger ................................................................................................................................... 45
2.14 Ejendoms- og ejerforhold....................................................................................................................................... 47

3.0 Projekterede ændringer ................................................................................................................48
3.1 Vandløb og diger.................................................................................................................................................. 48
3.2 Tærskler og stryg .................................................................................................................................................. 50
3.3 Pumper .................................................................................................................................................................. 50
3.4 Afvandingsgrøfter og afløb fra eksisterende dræn.......................................................................................... 50
3.5 Spildevandsanlæg ................................................................................................................................................. 50
3.6 Beskyttelse af veje, huse og ledninger............................................................................................................... 50
3.7 Rydning.................................................................................................................................................................. 51
3.8 Ejerforhold............................................................................................................................................................ 51
3.9 Overordnet arbejdstidplan.................................................................................................................................. 51

4.0 Konsekvenser af at realisere projektet ................................ ..........................................................53
4.1 Afstrømning, vandstand og vandløbsdynamik................................................................................................ 53
4.2 Påvirket areal......................................................................................................................................................... 59
4.3 Arealklassifikation efter fugtighedsforhold...................................................................................................... 60
4.4 Skønnet vandkvalitet i søen................................................................................................................................ 62
4.5 Udvikling af plante- og dyresamfund................................................................................................................ 68
4.6 Vand- og stofbalance........................................................................................................................................... 68

5.0 Oversigt over anlægsudgifter................................................................................................ ........72
6.0 Oversigt over arbejdstidsplanen ................................ ...................................................................73
7.0 Referenceliste................................................................................................................................73



Vådområdeprojekt Hundsø Analogudgaven side 2 30. september 2010 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

BILAG SFORTEGNELSE, KORT OG TEK STB ILAG

Kort:

1.0 Bilag 1.0 Oversigtskort 2010 1:12.000

1.1 Bilag 1.1 Oversigtskort 1930 1:12.000

1.2 Bilag 1.2 Oversigtskort 1882 1:12.000

1.3 Bilag 1.3 Oversigtskort 1770 1:12.000

1.4 Bilag 1.4 Sejerslev Sogn 1793 1:7.000

1.5 Bilag 1.5 Ortofotokort 2008 1:7.000

2.0 Bilag 2.0 Grundkort 1:7.000

3.1 Bilag 3.1 Terræn og Opland 1:15.000

3.2 Bilag 3.2 Terrænmodel 1:7.000

4.1 Bilag 4.1 Kulturteknik 1:7.000

4.2 Bilag 4.2 Kulturteknik/ drænsystemer 1:7.000

4.3 Bilag 4.3 Vandstande målt 1:7.000

5.1 Bilag 5.1 Arealanvendelse 1:7.000

5.2 Bilag 5.2 Fortidsminder mv. 1:12.000

6.0 Bilag 6.0 Jordbund/ Jordprøvesteder 1:7.000

7.0 Bilag 7.0 Afvandingstilstand 1:7.000

8.1 Bilag 8.1 Sætninger 1966-2010 1:7.000

9.0 Bilag 9.0 Ledninger 1:7.000

10.0

10.1

10.2

Bilag 10.0 Arealklassifikation

Bilag 10.1 Vandløbskorridor

Bilag 10.2 Jordarbejde mv. Skitser

1:7.000

1:2.000

1:1.000

Tekstbilag:
11.0 Notat om udtørring af Hundsø og afvandingstiltag i Hundsø 14 sider
11.1 Notat om jordbundsundersøgelse 4 sider
11.2 Notat om vandøbsopmåling 25 sider
11.3 Notat om højvandsstatistikker 7 sider



Vådområdeprojekt Hundsø Analogudgaven side 3 30. september 2010 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

0 .0 SAMMENDRAG

0.1 INDLEDNING

I perioden februar-september 2010 er gennemført forundersøgelse og konsekvensanalyse ved
en genetablering af Hundsø i Hundsø Landvindingslag på Nordmors i Morsø Kommune. Hundsø
Landvindingslag og Morsø Kommune har i fællesskab taget initiativ til gennemførelsen med afhol-
delse af flere møder i 2009. Undersøgelsen er finansieret via midler fra DFFE (75 %) og fra Morsø
Kommune (25 %). Hundsø kan i dag erkendes i landskabet som et sammenhængende dyrket dal-
strøg med græsenge og marker. Kongevejen mellem Ejerslev og Sejerslev byer deler den oprindelige
Hundsø i to dele, en nordlig del og en sydlig del. Søen har været udtørret siden 1869 og de seneste
grundvandssænkninger i området skete ca. 100 år senere, nemlig i 1967, hvor Hundsø Landvin-
dingslag blev oprettet. Hundsø havde oprindeligt sit afløb mod nord, men har siden udtørringen
haft afløb gennem Hundsø Kanal mod øst til udløb i Limfjorden. Hundsø ligger i en begravet dal,
der har bund af mineraljord i 3-11 meters dybde under det nuværende terræn i Hundsø. Det gamle
vandspejl har ligget mere end 5 m over Limfjordens normalvandstand og søens udbredelse har op-
rindeligt været på 80 ha eller mere. Udviklingen i terrænforholdene har betydet, at søen siden 1928
har været kunstigt afvandet, først med vindmotor og snegl og siden med elmotor og centrifugal-
pumper.

Det overordnede mål ved en genetablering af Hundsø er kvælstoffjernelse, fosfortilbageholdel-
se samt et øget naturindhold i området. Foruden de kunstigt afvandede arealer, indgår ligeledes na-
turligt afvandede arealer langs en delstrækning af Sejerslev Bæk, det naturlige afløb mod nord. De
tekniske undersøgelser samt oplægget fra lodsejerne på et midtvejsmøde går på retablering af en sø i
området med vandspejl i ca. kote 2,5 m. Projektområdet består primært af den gamle søbund og
bliver på i alt ca. 89 ha, hvoraf ca. 52 ha eller ca. 60 % bliver sø og ca. 37 ha eller ca. 40 % bliver en-
ge. Søens afløb til Sejerslev bæk indebærer, at der gennemføres vandløbsregulering af dette vandløb
blandt andet ved etablering af en 1 km lang vandløbskorridor tæt på udløbet i Limfjorden. Realise-
res projektet, kan der forventes en samlet kvælstofeffekt på ca. 16,2 tons N/år svarende til 182 kg
N/ha projektområde og de samlede anlægsomkostninger vil beløbe sig til i størrelsesordenen 3,5
mio. kr. ekskl. Moms.

0.2 REGISTRERINGER

Projektområdet består af arealerne i Hundsø Landvindingslag, der udgør mellem 53 og 54 ha,
samt de nærmest tilgrænsende arealer til dels landvindingslagets område og dels en 520 m lang rør-
lagt delstrækning af Sejerslev Bæk, tæt på dette vandløbs udløb i Limfjorden. Der er i projektet her
disponeret 4,36 ha, som anvendes ved forlægning og genåbning af den rørlagte vandløbsstrækning.
Der påregnes etableret et 1 km langt nyt vandløbstracé med brede afgravede vandløbskanter på
begge sider, vandløbskorridor arealer. Udenfor vandløbskorridor arealerne må endvidere påregnes
anvendt egnede tilgrænsende arealer som udsætningsområder for overskudsjord fra projektet. Der
kan blive tale om udsætning på i alt 3-4 ha, afhængigt af ønsket lagtykkelse ved udsætningen. Syd
for Kongevejen forventes arealer under ca. kote 4,5 m DVR90 påvirket og nord for Kongevejen
forventes arealer under ca. kote 4,0 m DVR90 påvirket. Hundsø Kanal, nærmere betegnet Afløbs-
kanalen, på en ca. 500 m lang delstrækning indgår i projektet som en del af projektområdet.

Terrænet i de dybeste områder ligger i kote -0,6 m lidt vest for pumpestationen. I alt ligger 12½
ha under kote 0,0 m, der er Limfjordens normale vandspejl. Morsø kommunes højdemodel viser
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endvidere, at ca. 23 ha ligger i intervallet kote 0-1 m. De nævnte områder er beliggende syd for
Kongevejen og udgør det lave plateau i projektområdet. Fylder man vand på, vil der opstå en sø,
hvis udstrækning øges med 8-10 ha hver gang vandstanden stiger 1 m fra kote 1,0 m. Nord for
Kongevejen ligger terrænet gennemgående over kote 1 m. Et område på 3 ha ligger under kote 2 m
og 8 ha ligger under kote 3 m. Projektområdet i alt nord for Kongevejen er på ca. 12 ha og ligger
overalt lavere, end kote 4,0 m. Kommunevejen Kongevejen i projektområdet ligger i kote 3½-4½
m på en 135 m lang delstrækning og gyllebeholdere i det sydlige projektområde ligger ligeledes lavt i
terrænet. Bund af pumpesumpen i de to nærmestliggende gyllebeholdere er målt til henholdsvis ca.
kote 1,7 m og ca. kote 2,0 m.

I projektområdet sker afvandingen til primært åbne pumpekanaler, i alt 2,3 km. Vandet pumpes
til Afløbskanalen, der er åben på 95 m og derefter rørlagt med Ø 80 cm rør på en ca. 450 m lang
strækning. De oppumpede vandmængder løber herefter videre mod øst i Hundsø Kanal, der er et
800 m langt offentligt vandløb, som har udløb i Limfjorden. Det kunstigt afvandede område er
mod nord beskyttet af et ca. 300 m langt dige, hvor digekronen oprindeligt er planlagt til kote 3,04-
3,21 m, mens digekronen i 2010 overvejende er målt til kote 2,50-2,95 m. Det kommunale vandløb
Sejerslev Bæk har et forløb langs nordsiden af det nævnte dige og forløber i overvejende nordlig
retning i en relativ smal ådal med udløb i Limfjorden, ca. 2,8 km nord for Hundsø. Vandløbet har
ringe fald samt et udrettet, reguleret forløb. På en 520 m lang delstrækning, hvor vandløbet ligger i
3 á 4 m dybde, er det rørlagt med Ø 80 cm rør. Vandløbet er generelt lidt dybere og lidt bredere,
end regulativet foreskriver.

Oplandet til Sejerslev Bæk er under de nuværende forhold ca. 530 ha, men vil med et søafløb
fra Hundsø mod nord blive på over 1.000 ha. Oplandet til Hundsø Kanal er under de nuværende
forhold ca. 500 ha, men vil uden tilløb fra Hundsø få et opland på lidt over 100 ha. Afstrømningen i
området antages i middel at være 7,5 l/s/km2. På grundlag af klimadata for klimagrid 20024,
Nordmors, kalkuleres med et regnoverskud i området på 477 mm. Vandspejlsberegninger for for-
skellige afstrømninger i Sejerslev Bæk tyder på, at vandstanden her vil stige med i størrelsesordenen
10-25 cm, såfremt afstrømningen fra hele projektområdet ledes til vandløbet. Beregninger baseret
på opmålte forhold samt på de regulativmæssige dimensioner viser, at vandløbet skal reguleres i
forbindelse med en retablering af Hundsø med afløb mod nord.

Arealanvendelsen i projektområdet er registreret og viser, at mindst 72 % eller 64 ha udnyttes til
sædskifteafgrøder, korn mv. Der er registreret ca. 19,5 ha enge og arealer med vedvarende natur-
græsser. De beskyttede naturtyper domineres af ferske enge, som i alt udgør 12,2 ha. Skove eller
mindre træbevoksninger findes på sammenlagt ca. 1,1 ha. Arealer anvendt som have, vejanlæg eller
til gødningsopbevaring udgør ca. 0,5 ha. Vandløbene i området er overvejende målsat som karpefi-
skevand (B3) eller er uden målsætning. Der forefindes ingen fortidsmindefredninger i projektområ-
det, men der er enkelte steder forhistoriske fundpladser.

Jordbunden domineres af organogen jord. Boringer viser, at dynd og gyjte mange steder findes
til 3 á 11 m dybde. I henhold til den danske jordklassificering er der 50 % humusjord, 50 % mine-
raljord domineret af lerjord eller sandblandet lerjord. Projektområdet er okkerpotentielt, idet ca. den
nordlige halvdel tilhører okkerklasse I og den sydlige halvdel tilhører okkerklasse IV. Jordbundens
fosforindhold er overvejende ikke umiddelbart tilgængelig. Den totale fosforpulje i det øverste 10
cm jordlag ligger på i størrelsesordenen 36-37 tons og findes som dels organisk bundet fosfor, ca.
60 %, dels bundet til calcium og aluminium mv. ca. 20 % og til jern ca. 14 %. Der er mindre end 1
% af fosforpuljen, der er lettere tilgængeligt (vandextraherbart). Fosfortallene er generelt lidt højere
nord og vest for pumpekanalen, end syd og øst herfor.
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I perioden siden udtørringen af Hundsø i 1868 har terrænet ændret sig, idet processer som mi-
neralisering og konsolidering af den organogene søbund samtidig med grundvandssænkningen er
blevet genereret. Jorden ”sætter sig”. Denne proces foregår stadig, men intensiteten aftager efter-
hånden. Sætningsprocesserne er startet op af følgende grundvandssænkninger: 1) Udtørringen i
1866, 2) Afvanding med vindmoter/snegl i 1928 og senest 3) Afvanding med el/centrifugalpumper
i 1967. Sætningsomfanget varierer meget indenfor projektområdet. Som gennemsnit er registreret et
terrænniveau i kote 3,03 m i 1882, kote 1,87 m i 1966 og kote 1,56 m i 2010 syd for Kongevejen.
De største sætninger siden udtørringen i 1866 har typisk været på 2-3 m med en udbredelse på 27
ha. De største sætninger siden afvandingen i 1967 har været på typisk 1-1½ m med en udbredelse
på ca. 18 ha. De højeste terrænpartier i projektområdet på ca. 35 ha har siden afvandingen i 1967
ikke eller næsten ikke (< 25 cm) sat sig. Der har således været tale om typiske sætninger på 1-3
cm/år i store dele af projektområdet, en proces, der endnu ikke er afsluttet.

Sænkningen af jordoverfladen betyder, at afvandingstilstanden efterhånden forringes. I 2010 er
registreret 36 ha med en grundvandstand på over 1 m, 24 ha med en grundvandstand på 60-100 cm
under terræn og 27 ha med en grundvandstand på mindre end 60 cm under terræn. Dyrkning i ca.
60 % af projektområdet har således som følge af for dårlig afvanding begrænsninger med hensyn til
det forventede udbytteniveau.

Der foreligger ingen målinger af vandkvalitet i vandløb eller af næringsstofbelastning i projekt-
området. Grundvandets fosforkoncentration antages at være ca. 0,03 mg P/l og fosforindholdet i
overfladevand skønnes til 0,075 mg P/l. Kvælstoftransporten til projektområdet er beregnet til 15,5
tons N/år syd for Kongevejen og 9,3 tons N/år nord for Kongevejen. Nettotab af kvælstof i selve
projektområdet er opgjort til 3,6 tons N/år.

0.3 PROJEKTEREDE ÆNDRINGE R

Der er skitseret en anlægsstrategi som går ud på, at søen skal etableres over flere år. Oplægget er
således, at anlægsarbejdet udføres i flere trin af hensyn til næringsstofbelastning, søens evne til
kvælstoffjernelse samt endelig afklaring af projektets detailudformning udenfor Hundsø Landvin-
dingslags interesseområde. Under beskrivelsen af anlægsarbejder er blandt andet nævnt: Lukning og
planering af 350 m pumpekanal - etablering af 2,5 km sivegrøfter på engene – hovedoprensning, re-
gulering af Sejerslev Bæk, 2,3 km – diverse andre rørledningsarbejder, 270 m – forlægning af 260 m
højspændingskabel samt omlægning af 200 m vandforsyningsledning – etablering af ca. 50 m auto-
værn på Kongevejen.

Der er kalkuleret med anlægstrin 1-4:

Anlægstrin 1. Nedlæggelse af pumpestation mv. Søens afløb sker ved gravitation til den rørlagte af-
løbskanal og Hundsø Kanal. Søens vandspejl forventes at stige til kote 0,8-1,0 m i løbet af et par
måneder.

Anlægstrin 2. Afløbskanalens rørledning lukkes helt eller delvist. Søens vandspejl forventes at stige
til 1,0-2,0 m. En række anlægsarbejder gennemføres mest rationelt under dette anlægstrin. Der byg-
ges faunapassage under dels Kongevejen og dels Ejerslevvej. Vejdæmning ved Kongevejen udvides
ved udlægning af i størrelsesordenen 7.000 m3 fyldjord. Der etableres en "nødlagune" samt 2-300 m
omfangsdræn ved 2 gyllebeholdere på ejendommen, Ejerslevvej 26. Der må påregnes anvendt 4.000
m3 fyldjord.
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Anlægstrin 3. Der etableres et afløbsstryg ved Kongevejen og et 0,5 km langt afløb til Sejerslev Bæk.
Genåbning og restaurering af Sejerslev Bæk skal ske på en rørlagt delstrækning ved, at ca. 1 km
vandløbskorridor i passende bredde anlægges, ca. 500 m fra kysten ved bækkens udløb. Der må på-
regnes afgravning af betydelige jordmængder på sandsynligvis i størrelsesordenen 36.000 m3.
Hundsø’s vandspejl stiger til ca. kote 2,5 m, som er slutscenarium for søen syd for Kongevejen.

Anlægstrin 4. Regulering af Sejerslev Bæk til dimensioner som sikrer uændrede vandstande i bækken
før og efter Hundsø's retablering. Denne regulering skal udføres under anlægstrin 3 medmindre der
ønskes gennemført mere gennemgribende reguleringer i form af et restaurerings- og ådalsprojekt
for hele Sejerslev Bæk/Sejerslev Kær. Gennemføres et ådalsprojekt må man nord og syd for Kon-
gevejen forvente korresponderende vandstande i kote ca. 2,5 m som slutscenarium for Hundsø’s re-
tablering.

0.4 KONSEKVENSER

Afstrømningen fra projektområdet skønnes i middel at være 33 l/s. Det betyder, at afstrømnin-
gen i Sejerslev Bæk øges med 90-100 % på strækningen nedstrøms søens tilløb. Sejerslev Bæk regu-
leres således at bundbredde og anlægsskråninger tillader de større vandmængder at passere uden
konsekvens for vandspejlshøjden i vandløbet. Det vil sige, at alle tilgrænsende arealer til Sejerslev
Bæk uden for projektområdet ikke påvirkes af det ovenfor beskrevne anlægsprojekt, trin 1-3.

Nord for Kongevejen forventes retablerede vandstande i kote 2,02 – 2,47 m at være hyppigt fo-
rekommende. Søvandstanden vil typisk være omkring kote 2 m eller lidt højere. Ved faunapassagen
under Kongevejen, nærmere betegnet ved bunden af afløbsstryget fra Hundsø kan forventes, at
vandstande i kote 2,15-2,55 m vil være hyppige. Vandbalanceberegninger for søvandstanden tyder
på, at vandstanden vil variere mellem kote ca. 2,42 m og kote ca. 2,68 m. Med etablering af et bred-
kronet overløb i nævnte kote i ”Tilløbskanalen” ved Hundsø Kanal kan opnås sikkerhed for, at den
ønskede maksimale vandstand ikke overskrides. Opholdstiden i søen vil være om sommeren være
492 dage og om vinteren 261 dage. Den årsgennemsnitlige opholdstid er 341 dage syd for Konge-
vejen og 7 dage nord for Kongevejen.

De påvirkede arealer er defineret som arealer, hvor der sker ændringer i afdræningsmuligheder
og/eller –behov af hensyn til dyrkning. En hævning af grundvandstanden i området med 2,5-3,0 m
forventes ikke at medføre større ændringer i grundvandsstrømninger tæt på projektområdet. Det
forventes, at tilgrænsende arealer, som ligger lavere end 2 m over søens vandspejl, generelt vil være
påvirket. Projektgrænsen afspejler ikke nødvendigvis grænsen for påvirkninger, når det drejer sig
om bygninger eller andre tekniske anlæg. Der kan således være behov for at sikre kældre eller lavt-
liggende siveanlæg.

Områdets tilstand efter projektgennemførelsen er vist på bilag 10.0 med søens udstrækning og
dybdeforhold ved et vandspejl i kote 2,5 m syd for Kongevejen og i kote 2,0 m nord for Kongeve-
jen. De permanent vanddækkede arealer vil sammenlagt udgøre ca. 52 ha. Engene omkring søerne
vil udgøre ca. 32 ha og der vil være i størrelsesordenen 4,3 ha, som udlægges i ”korridorarealer” ved
genåbning og genslyngning af bækken på en 1 km delstrækning tæt på udløbet i Limfjorden. Enge-
ne kan fordeles omtrent ligeligt til følgende 4 kategorier: sumpede enge, våde enge, fugtige enge og
tørre enge. De nævnte vandløbskorridorarealer vil være dels våde enge og dels tørre enge eller over-
gangszoner. Overgangszoner er kendetegnet ved, at grundvandstanden typisk vil ligge i minimum 1
m dybde.



Vådområdeprojekt Hundsø Analogudgaven side 7 30. september 2010 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

Søen vil formentlig blive fosforbegrænset, dvs. at vandkvaliteten vil kunne forbedres markant
ved at reducere fosforbelastningen. Sivegrøfter og enge omkring søen må forventes at kunne bidra-
ge til en reduktion i søens fosforbelastningen fra overfladevand og drænvand. Den interne fosfor-
belastning er en potentiel trussel mod en god vandkvalitet. Sedimentanalyserne viser imidlertid, at
der er tilstrækkelig meget jern i jordbunden til at sikre en fosfortilbageholdelse ved aerobe forhold
(jernvægt/fosforvægt>16). Det er vurderet, at koncentrationen af fosfor i sedimentet er bemærkelses-
værdig lav og at der er potentiale til at få en god miljøtilstand i søen. Ved vanddækning vil den ter-
restiske vegetation nedbrydes og skabe dårlige iltforhold og resulterende fosforfrigivelse på i stør-
relsesordenen 150-200 kg det første år og herefter aftagende til nul efter forventet 3 år. Den kritiske
fase med betingelser, der fremmer P-frigivelse, må reduceres mest muligt og der er af samme årsag
foreslået en trinvis vandstandshævning over ca. 3 år. Lysforholdene ved lav vandstand vil være gode
for etablering af en ny undervandsvegetation, som er nødvendigt for en kemisk og biologisk stabili-
sering af bundforholdene uden fosforfrigivelse. Det er vurderet, at vanddybden skønsmæssigt skal
ligge omkring 50-100 cm i mindst to til tre sæsoner. Når der er etableret undervandsvegetation, kan
vandstanden øges igen. Det er vigtigt, at der ikke introduceres fisk i søen i indfasningsperioden, idet
fiskeyngel spiser store mængder dyreplankton. I den kritiske fase har økosystemet brug for alt dy-
replankton, der kan reducere planktonalgemængden (de mikroskopiske planter), således at bund-
planterne får optimale vækstbetingelser. Projektets overordnede mål, der er kvælstoffjernelse,
kommer i stand ved hjælp af bakterier, der skaffer sig energi ved at reducere opløste kvælstoffor-
bindelser til luftformigt kvælstof. Effektiviteten af disse processer vil blive fremmet væsentligt ved
den trinvise vandstandshævning.

Ud fra de simple erfaringsmodeller er beregnet, at søens fosforkoncentration vil blive 0,038 kg
P/l syd for Kongevejen og 0,066 mg P/l nord for Kongevejen. Kvælstofkoncentrationen er tilsva-
rende beregnet til 2,61 henholdsvis 4,50 mg N/l syd og nord for Kongevejen. Den sommergen-
nemsnitlige sigtdybde beregnes til 2,17 m henholdsvis 1,08 m. Det vil sige, at lyset tilnærmelsesvis
vil kunne nå bunden. Det forventes i øvrigt, at der kan udvikles et rigt dyre- og plantesamfund. På
få år vil kunne forventes en artsrig vegetation på de våde engarealer og fuglene vil straks indfinde
sig i et rigt antal.

Beregninger af stofomsætningen i projektområdet kan kort fortalt opgøres til en kvælstoftilba-
geholdelse på 16,2 tons N/år, hvilket svarer til en årlig kvælstoftilbageholdelse på 182 kg N/ ha
projektområde. Ved den trinvise retablering af søen kan den beregnede kvælstoffjernelse, der er ba-
seret på erfaringsdata, vise sig at være væsentligt underestimeret. Konsekvensen af at realisere våd-
områdeprojektet er med hensyn til fosforbalance opgjort til i alt 38 kg P/år svarende til at der tilba-
geholdes 0,4 kg P/år/ha projektområde.

Anlægsudgifterne ved en trinvis gennemførelse er som nævnt i indledningen anslået til ca. 3,5
mio. kr. Hertil kommer udgifter til projektering, geotekniske undersøgelser, tilsyn og arealerhvervel-
ser mv. og moms. Arbejdstidsplanen for nødvendige anlægsarbejder er overordnet opstillet med en
anlægsperiode, som strækker sig over 1-5 år.
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1.0 INDLEDNING

1.1 REKVIRENT

Nærværende vådområdeprojekt for Hundsø på Nordmors er rekvireret af og udarbejdet for
Hundsø Landvindingslag og Morsø Kommune. De aktuelle forudsætninger har været en række ini-
tiativer, blandt andet et offentligt aftenmøde ved Hundsø i maj 2009, et lodsejer- og teknikermøde
den 1/9 2009 samt mulighederne for tilskud til natur- og miljøprojekter. Forundersøgelserne er
gennemført i perioden februar-september 2010 og er finansieret via midler fra DFFE (75 %) og fra
Morsø Kommune (25 %). I forbindelse med beskyttelse, etablering og genopretning af natur eller
miljø på landbrugs- og naturarealer ydes tilskud til projekter, som kan bidrage til gennemførelsen af
vandmiljøplan III, vandrammedirektivet , natura 2000-direktiverne og andre planer. Kommunerne
(KL) har indgået aftale med miljøministeren om etablering af nye vådområder og ådalsprojekter for
en milliard kroner som en udmøntning af Grøn Vækst aftalen fra juni 2009. Målsætningen er at re-
ducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet med 1.130 tons inden 2015, svarende til op til 10.000
ha vådområder. Det er ligeledes et mål, at projekter i ådalene skal føre til, at udvaskningen af fosfor
til vandmiljøet reduceres med 30 tons. Midlerne, pengene er til stede i perioden fra 2010 til 2015,
hvor midler fra EU’s landdistriktsordning udgør en væsentlig del.

Hundsø ca. 5 km fra Feggesund og ca. 1 km fra kysten mod Livø Bredning på Nordmors er be-
liggende som en ”banan” på grænsen mellem Ejerslev og Sejerslev sogne. Kongevejen mellem
Ejerslev og Sejerslev byer deler den oprindelige Hundsø i to dele, en nordlig del grænsende til Se-
jerslev Kær og en 2 km lang sydlig del orienteret mod Biskær i Jørsby sogn. Hundsø erkendes i
landskabet som et sammenhængende dyrket dalstrøg med græsenge enkelte steder, specielt nord for
Kongevejen. De seneste grundvandssænkninger i området blev gennemført i slutningen af
1960`erne, hvor Hundsø Landvindingslag blev oprettet på initiativ af lodsejerne i området. Hele
området er tørlagt og anvendes til landbrugsproduktion, se bilag 1.0 og 2.0.

Ændringsforslag til kommuneplanen i Morsø Kommune indeholdt allerede i 1996 tanker om
naturgenopretning af Hundsø. Der var imidlertid på daværende tidspunkt ikke i Hundsø Landvin-
dingslag større interesse for planen. Modstanden mod etablering af en sø var specielt begrundet i de
mange uafklarede spørgsmål, harmonikrav og mangel på erstatningsjord samt konsekvenser for
bredzoner og tilgrænsende arealer. Bestyrelsen i Hundsø Landvindingslag ønskede i 1997 på den
baggrund naturgenopretningen af Hundsø taget ud af den nye kommuneplan. Viborg Amt blev i
1998 pålagt at udarbejde regionplantillæg omfattende ca. 14.000 ha potentielle områder, hvor der
kunne gennemføres vådområdeprojekter. Målet var at gennemføre projekter i 1.600 ha indtil år
2004 (Vandmiljøplan II) og på amtets initiativ blev mulighederne for et projekt i Hundsø Landvin-
dingslag diskuteret med lodsejerne. På landvindingslagets generalforsamling i marts 2000 blev drøf-
tet tre alternative løsningsforslag til et vådområdeprojekt. De positive lodsejertilkendegivelser var
blandt andet betinget af, at erstatningsjord kunne skaffes i nærområdet. I et konklusionsreferat fra
generalforsamlingen blev projektplanerne imidlertid udskudt, indtil der eventuelt forelå ændrede
vådområdekriterier og støttesatser for et projekt.

Lodsejerne i området har således ved flere lejligheder drøftet mulighederne for at ændre afvan-
dingstilstanden i området og for at retablere Hundsø. I 2009 blev konklusionen, at der var behov
for en egentlig forundersøgelse og en konsekvensanalyse ved genetablering af søen. Der blev heref-
ter iværksat nærværende tekniske forundersøgelse.
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Der er af Morsø Kommune nedsat en brugergruppe som støtte for undersøgelserne. Gruppen
består af samtlige lodsejerne i Hundsø Landvindingslag samt planlæggere fra Morsø Kommune.
Som projektleder er udpeget landinspektør Michael E. Dickenson, Plan & Natur, Morsø Kommune
og undersøgelserne gennemføres af PV\ Natur & Miljø Rådgivning.

1.2 OMRÅDETS GEOLOGI OG FORHISTORIE

Landskabet på Nordmors er stærkt modelleret af indlandsisen, som dækkede hele området i en ki-
lometertyk kappe fra 115.000 til 10.000 år før nu.

Figur 1.2.1. Ved sidste istids afslutning, hvor
isranden under afsmeltning og isfremstød efterhån-
den flyttede længere og længere mod nord og øst blev
det nuværende landskabsbillede på Nordmors for-
met.
Hovedstrukturen består af 3 koncentriske randmo-
ræner presset op af isen:
Ejerslev randmorænen
Sejerslev randmorænen og
Skærbæk randmorænen. /1/(Andersen og Sjørring
1992: Geologisk Set. Det nordlige Jylland).

Figur 1.2.2. Til venstre terrænmodel, som viser
topografien af Nordmors.

Til højre de begravede dale på Nordmors, hvor den
østligste og senest begravede dal er orienteret N-S og
indbefatter arealerne omkring Sejerslev Bæk samt
arealerne i Sejerslev Kær og i Hundsø /2/ (Flem-
ming Jørgensen TEM sonderinger, Viborg Amt).

Området rundt omkring Sejerslev er udformet som kystnært bakkelandskab med stærkt kuperede
højderygge, der består af morænemateriale, der er presset op og overskredet af forskellige is-
fremstød (randmorænestrøg resp. glacialtektoniske komplekser). Overskydningsplanerne ligger
derfor forskudt til hinanden, hvilket giver sig udtryk i en livlig og kompliceret foldningsstruktur.
Det kuperede landskab omkring Sejerslev afgrænses fra Ejerslev’ bakkelandskab af en bugtet dal
med bred bund og svagt skrånende sider, der kan opfattes som den del af det oprindelige moræne-
landskab, der ikke blev presset op og overskredet af isen. Mod syd afgrænses området af et litorina-
havssund (nuværende Frostkær), der er lukket af et drag og fyldt op med postglaciale sedimenter og
mosedannelser i ferskvandslavningerne. Dalen mellem Sejerslev og Ejerslev er ligeledes begravet og
har bund af mineraljord i 3-11 meters dybde under det nuværende terræn i Hundsø. De postglaciale
aflejringer bestående af gytje, dynd og slam er i 1957 målt eksakt 4 steder i Hundsø, syd for Konge-
vejen. 1) Boring 31.30: 5,1 m, 2) Boring 31.31: 11,4 m, 3) Boring 31.32: 3,2 m, 4) 31.33: 8,6 m.

Nordmors har flere steder kystlandskaber med karakteristisk marint forland: vinkelforlandet Skar-
rehage, krumodden Buksør Odde og dragene mod Feggeklit og Feggerøn, forbundet med hoved-
øen via hævet havbund fra litorinahavet i stenalderen, samt strandvolde, strandsøer og Skarreklit.
Landhævningen har været mellem 2 og 4 meter siden Stenalderen.
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Boringerne i og nærmest projektområdet er ikke særlig dybe, men de viser, at lagtykkelsen af
glaciale og postglaciale aflejringer er mindst 5-15 m. Boringer i større dybde og boringer i kanten af
projektområdet specielt mod nordøst viser, at der under de nævnte aflejringer findes tertiære lag af
specielt eocænt moler /3/.

Figur 1.2.3. Udsnit af Videnskabernes Selskabskort oprindelig i målestoksforholdet 1: ca. 70.000 over dele af
Nordvestjylland. Fremstilling omkring år 1770. Udsnit af Mansa kort dateret 1842. Hele projektområdet er
vist som vanddækkede arealer, hvor afløbet sker mod nordøst og nord gennem et naturligt vandløb til udløb i
Limfjorden samme sted som Sejerslev Bæks nuværende udløb. Hundsø var i henhold til kortene ca. 87 ha stort i
dette tidsrum. På Mansa kort dateret ca.1870 ses, at Hundsø er afvandet og at området har et afløb mod øst,
vandløbet Hundsø Kanal.

I 1791 var afløbet fra Hundsø vist på det historiske matrikelkort med et forløb øst om Sejerslev
Kær. Vurderet efter de aktuelle terræn- og jordbundsforhold langs 1 km søbred og 1 km søafløb i
Ejerslev sogn har søvandspejlet sandsynligvis ligget over kote 5 m DVR90 i 1791. På det historiske
matrikelkort 1814-1860 i 1:4.000, der var baseret på udskiftningskortet dateret 1791, er vist en ø på
1.375 m2 ca. 50 m ude i søen ved Søholm. Vandstanden i søen var mindst 5,05 m højere end Lim-
fjordens normalvandstand i dag. Samtidig var søens samlede udbredelse på ca. 80 ha.

Figur 1.2.4. I 1791 er der i Hundsø ved Søholm en ø på i alt 1.375 m2.

Terrænet i 2010 det pågældende sted
kan beskrives ud fra højdekurver for
hver 5 cm. Der er et område på 1.375
m2, der ligger højere end 5,05 m højde-
kurven og som har tilnærmelsesvis
samme form og afstand fra søbredden,
som øen vist på udskiftningskortet fra
1791. Jordbunden består i 2010 af
mineraljord og det kan konkluderes, at
Hundsø's vandstand i 1791 kan be-
skrives som tilnærmelsesvis værende i
kote 5,05 m, evt. x cm højere (x =
lagtykkelse i cm af evt. tidligere tørvelag,
som i dag er mineraliseret og/eller kon-
solideret som følge af 150 års afvanding.
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Hundsøs afvandingshistorie foreligger beskrevet ved en række artikler og dokumenter, der om-
fatter landvæsenskommissionsprotokoller, justitsprokoller, amtspapirer, avisartikler, afvandings-
kommissionskendelser, protokoller for Hundsø Afvandingsselskab og for Hundsø Landvindingslag
m. fl. Der kan henvises til Landsbyfællesskabet i Nordvestjylland af Steen Busck /4/, Den regulere-
de ø, af Susanne Overgaard /5/, Udtørringen af Hundsø af Niels Vestergaard Larsen /6/, Den ud-
tørrede Hundsø af Svenning Svenningsen /7/, Hundsø – Fra frodig sø til fattig brak af Kjeld Han-
sen /8/. Overskrifter med en række udpluk og sammendrag er gengivet i bilag 11.0, primært baseret
på /6/.

I 1700-tallet.
Gårdene ligger samlede i landsbyerne, Sejerslev, Ejerslev, V. Hunderup, Hesselbjerg m. fl. Selv-
ejergårde og fæstegårde har mange jordlodder liggende spredt på landsbyens marker. Der blev
praktiseret såvel et jordfællesskab som et dyrkningsfællesskab. Landsbyens tilliggende opfattedes
som et fælles ressourceområde. En del af tilliggendet var direkte fællesarealer, dvs. gadejord, over-
drev, kær, moser og eventuel skov. Resten udgjordes af tofter og agerjord, som var målt ud i jord-
lodder og fordelt på de enkelte husholdninger /4/. Hundsø ligger udenfor landsbyernes tilliggen-
de og hører under Ullerup gods.

Perioden 1778-1868.
Udskiftningen af Landsbyernes marker og jorder i de store landboreformers tid i slutningen af
1700-tallet var begyndelsen til en række fremskridt. Mange fæstegårde blev efterhånden købt fri af
herregårdene, mange frikøbte gårde blev igen delte og mange mindre husmandssteder blev ligele-
des oprettet. Alle gårdene blev ved udskiftningen tildelt såvel englodder til høbjergning som et
tørvelod i mosen til brændsel. Pastor Westenholz i Sejerslev opfordrede allerede i 1778 sine sog-
nemænd til at aflede én Alen eller to af Hundsø, så det derved liggende kær kunne blive noget
mere tør. Han oplyste samtidigt, at den gamle Landaa på den østre side af kæret (Sejerslev Bæk)
var renoveret af Ejerslev Mænd, men at den nye plan ville kunne udføres af sognefolkene ved 10 á
12 dages arbejde samt ved en ny bro i Vasen ved Hesselbjergvej. Men det er ikke muligt at forene
så mange lodsejere og fæstere. I 1791 bliver det på et fællesmøde med landvæsenskommissionen
vedtaget, at afvandingsarbejder ved søens udløb og i kæret skal gennemføres ved Render med
given bredde og dybde. Alle i kæret skal deltage. Bredejere skal fremover vedligeholde. Gennem-
førelsen udeblev dog eller var mangelfuld og i 1798 forsøgte en Forligelseskommission at mægle
mellem de implicerede parter. I årene 1821-23 blev ved Landvæsenskommissionens mellemkomst
vedtaget en oprensning og udretning af Aaløbet fra Hundsø til Fjorden. Af hensyn til tørvegrav-
ning skal opføres 3 sluser, stigborde, hvor vandet periodevis kan opstemmes. Et ved Østerbro-
Vase (Hesselbjergvej), en anden ved Broager og en tredje ved Heden.

Uddybningen og reguleringen af søens afløb nordpå bevirkede, at vandstanden i søen efterhånden
sank og derved opstod frodige enge, tilsyneladende mest ved søens vestlige side. De indvundne
arealer tilfaldt godsejer Stadel til Ullerup og Sø, der var ejer af søen. Misfornøjelsen hermed hos de
lodsejere, der havde tilgrænsende jordlodder til det indvundne areal førte til, at lodsejer klagerne i
1835 blev behandlet af Morsø Herreders Forligelseskommission. Der blev opnået enighed om, at
proprietær Stadel aldeles giver afkald på hele sin græsningsret i Hundsø – på vilkår, at samtlige
tilgrænsende ejendomme i fællesskab udkaster en grav fra nordre ende af søen eller hvis dette ikke
er tilstrækkelig, da kastes en grav østerud fra søen. De indvundne arealer til midtstrømslinien til-
falder ejerne af de til søen tilstødende lodder. Omkostningerne skulle fordeles efter størrelse og
bonitet af de i søen udlagte lodder. Søarealet udskiftes og fordeles i 1836 af landinspektør Gylding.
I årene 1840-42 pågår sager ved Herredsretten og Landsoverretten i Viborg, idet Sejerslev Fattig-
kommission, der havde afbenyttet dele af søen til høslet, tørvegravning mv. er modstandere af en
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udtørring og anlægger sag mod foregangsmændene i afvandingsprojektet. Sejerslev Fattigkommis-
sion taber sagen ved begge instanser. I 1846 ønskede ejerne af tørvemoserne ved søens nordende
at få udtørringen endelig standset og der blev indkaldt til en Landvæsenskommissions Forretning.
Dette lykkes ikke, idet afløbets oprensning skal vedblive at være i overensstemmelse med den æl-
dre Landvæsenskommissionsforretning af 30. juli 1823. De 3 sluser, der var planlagt, bliver nu
nærmere præciseret med placering og drift. Sluserne skal stå åbne i perioden fra 15. maj til 1. no-
vember og skal trækkes i perioden 1. november til 15. maj. I 1855 er der stadig et areal på over 55
ha (100 Td. Land) i Hundsø, der er vanddækket, og på foranledning af 5 lodsejere i Sejerslev af-
holdes et Landvæsenskommissionsmøde. Man ønskede afklaret, om alle var villige til at deltage i
bekostningen ved søens udgravning mod nord eller mod øst. Dette var ikke tilfældet og de 5 re-
kvirenter kunne/ ville ikke for egen regning alene udrede bekostningen. Konklusionen på mødet
blev derfor, at udtørringen for tiden ikke kunne nyde yderligere fremme.

Antallet af initiativtagere til udtørringen øgedes efterhånden, der kom nye ejere på nogle ejen-
domme og enkelte på østsiden af søen var også positivt stemt for en udtørring. Danmark tabte
Sønderjylland i 1864 og der blev på landsplan vakt en betydelig interesse for landvinding. Initiativ-
tagerne indhentede overslag hos sagkyndige og var i 1866 velforberedte til et nyt møde i Landvæ-
senskommissionen, som blev holdt hos Søren Overgaard i Damgaard i Ejerslev. Det blev her en-
delig besluttet, at gennemføre udtørringen, idet tre afgørende forhold gjorde sig gældende:

1. Man kunne nu arbejde efter, at afløbet graves mod øst og ud til Limfjorden, idet denne
løsning i overslag ville koste 6.500 Rd. mod at en løsning mod nord ville beløbe sig til
12.200 Rd.

2. Ved at lave en dæmning over den gamle afvandingsgrøft i søens nordre ende kunne en ud-
tørring af tørvemoserne samt en indsigelse fra lodsejerne her ikke forventes.

3. Der blev fremsat påstand om, at de lodsejere langs søen, der modarbejdede en udtørring,
faktisk burde fradømmes de allerede indvundne arealer på søarealet, såfremt udtørring ik-
ke fuldføres.

Udtørringen med de forskellige anlæg gennemføres i årene 1868-1869.

Perioden 1870-1928.
Hundsøs hovedanvendelse er nu til græsning. Der er jævnligt behov for oprensninger i
midtstrømsåen og der graves en række sidekanaler til bortledning af det tilstrømmende vand fra
oplandet. Tilværelsen var dog ikke uden problemer, der var konflikter med ejerne af mosen i nord.
Man kunne ikke enes om, hvornår slusen skulle være åben/lukket og man kunne ikke enes om
færdselsrettigheder på markvejene. I 1897 giver 9 lodsejere bestyrelsen fuldmagt til at få tilkaldt en
vandsynsforretning eller landvæsenskommissionsforretning for at få Sejerslev Bæk til at løbe mod
nord. Samme år 1. oktober afholdes en vandsynsforretning i Sejerslev Kær. Man skønner, at bæk-
ken skal nivelleres og derefter uddybes så meget som fjorden under almindelig vandstand kan tage.
Bækken skal have en bundbredde på 1½ Alen med tilsvarende sideskråninger. De private broer
skal omsættes. Kommunen bekoster omsætning og fordybning af Østerbro og Frisbækbro. Udgif-
terne i øvrigt afholdes af alle tilstødende lodsejere i forhold til den nytte og gavn, som hver især vil
have af projektet. I 1901 foretages en hovedoprensning af kanalen og midtstrømshjælpegrøften og
udgifterne fordeles lignet efter 1½ øre pr 100 kvadratalen boniteret areal.

I 1928 er situationen den, at afvandingsforholdene er så dårlige, at det enstemmigt vedtages at
gennemføre en kunstig afvanding af søarealerne. Samtlige lodsejere tiltræder og underskriver en
interessentskabskontrakt: ”I/S Hundsø Afvandingsselskab” af 1928. Der bliver anskaffet en 42
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fods klapsejlsmotor med tilhørende snegl. Tillige blev vedtaget, at leje en traktor til hjælp i vind-
stille eller ved oversvømmelser, dog kun i sommerhalvåret. Pumpeanlægget bliver anbragt på en
grund, som erhverves af Afvandingsselskabet tillige med en vejret til grunden.

Perioden 1928-1967.
I/S Hundsø Afvandingsselskab af 1928 opstillede
i 1928 en snegl drevet af en 42 fods klapsejlsmotor,
der blev bygget af Jeppe Mark.

Der anskaffes en ny snegl i 1948. Det viser sig i 1951,
at en større reparation er påkrævet og man overvejer
at installere el og centrifugalpumper. Det vurderes
dog at være for dyrt, så man vælger en løsning med
reparation af møllen. I 1954 overvejes igen at
forbedre afvandingen ved at gå over til el. I 1955 blev
af Hedeselskabet udarbejdet forslag til en bedre
afvanding af Hundsø, som kunne fremlægges på et
lodsejermøde. Der afholdes et nyt møde i 1958, hvor
Hedeselskabet redegør for sine undersøgelser og
foreslår, at bækken uddybes, at kanalen rørlægges
samt at man opfører en ny pumpestation. I 1959 får
man på et møde med Statens Landvindingsudvalg på
hotel Bendix i Nykøbing tilsagn om, at udvalget vil
anbefale tilskud på 66 2/3 % af udgifterne og det
blev vedtaget at gøre projektet færdig. En
gennemførelse af projektet til 230.000 kr. blev endelig
vedtaget i 1960. Projektet omfatter pumpestation,
rørlægning af kanalen, uddybning af afvandings-
kanaler samt opførelse af en dæmning mod nord.
Landvindingssagen blev endelig gennemført i 1967 og
lodsejerne er herefter organiseret i Hundsø Land-

vindingslag. Samtidig ophæves I/S Hundsø Afvandingsselskab af 1928.

Perioden 1967-2010.
Anlægsudgifterne ved landvindingsarbejdet blev i 1969 opgjort til 257.369 kr., idet der heri var
medregnet et beløb på 4.000 kr. til færdiggørelse af digeanlæg ved Sejerslev Bæk. Digeanlægget er
stadig ikke færdiggjort i 1972. I 1974 indstiller jordlovsudvalget, at det hensatte beløb på 4.000 kr.
udbetales til dækning af de hidtil til etablering af dige delvis forgæves afholdte udgifter. I 1981
bliver en del af diget forstærket med fyld og aftales med tilsynet, at diget snarest færdigetableres. I
1992 konstateredes følgende manglende digehøjder på den ca. 300 m lange digekrone, 10 forskel-
lige steder: 21, 65, 69, 134, 115, 68, 63, 64, 24 og 5 cm. Hedeselskabet udarbejder et skitseforslag
til istandsættelse af diget. I 2000 blev konstateret, at elforbruget var steget til det dobbelte på
grund af den megen regn. I 2001 blev besluttet at fylde materialer på diget. I 2002 er en af afvan-
dingspumperne blevet renoveret for et større beløb og man har drøftet om det kunne være muligt
evt. at flytte Sejerslev Bæk lidt længere nordpå i kæret. I 2007 blev det besluttet, at lægge fyld på
diget, idet fylden skulle tages inde i mosen. I 2009 blev det besluttet at undersøge mulighederne
for en retablering af Hundsø, jf. afsnit 1.1.
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1.3 MÅLSÆTNINGEN FOR VÅDOMRÅDE-PROJEKTET

Projektets formål er at belyse de tekniske muligheder for at retablere Hundsø i Hundsø Land-
vindingslag, således at områdets naturlige hydrologi kan genopstå. Det overordnede mål er kvæl-
stoffjernelse, fosfortilbageholdelse samt et øget naturindhold på arealerne indenfor lagets område.
Foruden de nævnte arealer, som afvandes med afvandingspumpe, indgår ligeledes naturligt afvan-
dede arealer langs en delstrækning af Sejerslev Bæk gennem et sommerhusområde. Forprojektet vil
omfatte arealer på sammenlagt i størrelsesordenen 80 ha.

Oplægget fra lodsejerne på et midtvejsmøde går på retablering af naturlige afvandingsforhold i
området, hvorved der opstår en lavvandet sø med vandspejl i ca. kote 2,5 m og med omgivende vå-
de enge. Projektet gennemføres ved at nedlægge Hundsø Landvindingslag med Hundsø Kanal og
lade vandet fra området løbe til kommunevandløbet Sejerslev Bæk. Søen forventes, at få et areal på
ca. 50 ha og en sigtedybde, så bunden vil kunne ses. Ved nedlæggelse af pumpekanalerne og ophør
af pumpedriften i området er der skitseret forringelser af afvandingstilstanden på i alt ca. 82 ha.

Nærværende rapport indeholder beskrivelser af de aktuelle forhold i området. Registreringer af
blandt andet terræn- og jordbundsforhold, arealanvendelse, afvandings- og afstrømningsforhold
mv. visualiseres på diverse temakort og beskrives i afsnit 2.0. Der gives endvidere beskrivelser af
næringsstofbelastning og biologiske forhold.

Lodsejernes tilkendegivelser og registreringerne anvendes som grundlag for projektets udform-
ning. Forhold, som belyser de landbrugsmæssige interesser i området, nødvendige anlægsarbejder
samt vurderinger af den nye naturtilstand i området, beskrives.

1.4 MODEL / KONKLUSION

Registreringer i området og ønsker fra lodsejerne peger mod, at søen retableres med et vand-
spejl , som efterhånden hæves til ca. kote 2,50 m DVR90 syd for Kongevejen, mens vandspejlet
nord for Kongevejen vil være i ca. kote 2,00 m DVR90 og variere med vandstanden i Sejerslev Bæk.
Hundsø Landvindingslag ophæves, og der etableres et nyt underløb, en faunapassage ved Kongeve-
jen og herfra et ca. 0,5 km langt afløbsstryg til Sejerslev Bæk. Det nuværende afløb, Hundsø Kanal,
lukkes for vandgennemstrømning mod øst, men bevares som markant landskabselement og kultur-
teknisk efterladenskab fra afvandingens historie, idet afløbskanalen på en 500 m lang strækning vil
indgå som en del af søarealet. Alle deloplande til Hundsø Landvindingslag syd for Kongevejen, in-
klusiv et delopland til afløbskanalen (Hundsø Kanal) ledes ud i søen. Deloplandet til Sejerslev Bæk
nord for Kongevejen ledes ud i søen nord for Kongevejen. Vejdæmningen med Kongevejen gen-
nem landvindingslaget udbygges i bredden af hensyn til trafiksikkerhed og vejens stabilitet, idet
vandstanden på vejens nord- og sydside periodisk kan stige til et niveau ca. 80 cm under vejbanen.

Det samlede projektområde, som forventes påvirket ved de ændrede afvandingsforhold, vil om-
fatte i alt ca. 89 ha. Konsekvenserne for bygninger, veje og tekniske anlæg i området kan minimeres
ved terrænmodelleringsarbejder, enkle indgreb i bestående afløbsforhold og mindre anlægsarbejder.
Realiseres projektet, kan der forventes en samlet kvælstofeffekt på ca. 16,2 tons N/år svarende til
182 kg N/ha projektområde. De samlede anlægsomkostninger vil beløbe sig til i størrelsesordenen
3,5 mio. kr. ekskl. Moms. Arbejdstidsplanen for nødvendige anlægsarbejder er overordnet opstillet
med en anlægsperiode, som strækker sig over 1-5 år.
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2.0 REGISTRERINGER

2.1 A FGRÆNSNING OG GRUNDKORT

Hundsø Landvindingslag dækker et område på 53-54 ha beliggende såvel syd for som nord for
Kongevejen på grænsen mellem Sejerslev og Ejerslev sogne. Den overvejende del eller i alt godt 28
ha ligger i Sejerslev sogn, mens ca. 25 ha ligger i Ejerslev sogn, hvoraf halvdelen ligger i ejerlavet V.
Hunderup og den anden halvdel i ejerlavet Ejerslev. Hundsø Landvindingslag afvander ca. 4 ha
kærlodder i Sejerslev sogn og ca.1,4 ha i Ejerslev sogn. Området er beskyttet af et digeanlæg mod
høje vandstande i Sejerslev Bæk og kærområderne nord herfor. Digeanlægget er beliggende langs
Sejerslev Bæk, ca. 300 m nord for Kongevejen.

Arealerne i Hundsø Landvindingslag og de nærmest tilgrænsende arealer er overvejende dyrke-
de og der er ikke i landskabet nogen synlig grænse mellem disse arealer. Området syd for Kongeve-
jen kan erkendes som et dalstrøg i lidt varierende bredde, der finder sin sydlige afgrænsning med
forløb langs Søgårdsvej og Ejerslevvej. Dalstrøget er bredest på midten og smallest ved sydenden
samt ved Kongevejen. Nord for Kongevejen udvikler dalstrøget sig hurtigt til et stort udbredt fladt
og lavt plateau, som i folkemunde benævnes ”Sejerslev Kær” og som er domineret af kærområder.
Sejerslev Bæk gennemløber kærområderne i et reguleret forløb, som fra Østerbro/ Hesselbjergvej
fortsætter endnu 2 km mod nord langs sognegrænsen til udløb i fjorden, ca. 0,75 km N for Hulhøj.
Bækken forløber her omgivet af enge i en smal og ca. 1,5 km lang ådal. Nærmere udløbet og kysten
har omgivelserne igen karakter af et bredt plateau, som skråner mod nord, øst og vest. Området lig-
ger relativt højt og er delvist udlagt som sommerhusområde. Bækken er her rørlagt på en ca. 0,5 km
lang strækning.

Projektområdet og dets afgrænsning er vist på topografiske kort over området, se bilag 1.0,
samt på et grundkort, se bilag 2.0. Projektgrænsen syd for Kongevejen er typisk sammenfaldende
med 4,50 m højdekurven i området. Projektgrænsen nord for Kongevejen, hvor terrænet flader ud
og grænser op til Sejerslev Kær ligger lavere og typisk i kote 4,00 m, er fastlagt ud fra skøn over på-
virkninger af et i forvejen højt grundvandsspejl. Projektområdet ved Sejerslev Bæk, st.3.399-3.919,
er fastlagt som de tilgrænsende arealer til et genåbnet og nyt vandløbstracé på i alt ca. 1 km’s læng-
de. Arealerne er disponeret til nødvendig terrænregulering i forbindelse med projektgennemførel-
sen.

Projektområdet omfatter således såvel arealer under Hundsø Landvindingslag som arealer, der
ligger udenfor lagets område. Projektgrænsen er fastlagt som en grænse for de arealer, hvis afvan-
dingstilstand og vegetationsforhold kan forventes påvirket ved projektets realisering. Ejendomme,
bygværker og tekniske anlæg, som måtte være sårbare over for meget beskedne ændringer i grund-
vandsforhold, skal sikres efter behov, uanset om disse ligger umiddelbart indenfor eller udenfor den
fastlagte projektgrænse.

Oplandsskellet mellem Sejerslev Bæk og Hundsø Kanal har siden udtørringen af søen i 1869
forløbet langs en linie omtrent parallelt med tidligere og nuværende digeanlæg umiddelbart syd for
Sejerslev Bæk. Ved oprettelsen af Hundsø Landvindigslag i 1967 og etablering af Roseneng rørled-
ningen blev et delopland på ca. 50 ha omkring Kongevejen flyttet fra Hundsø Kanal til Sejerslev
Bæk. Det nuværende opland ved projektgrænsen til de to vandløbssystemer kan beskrives som ca.
350 ha til Hundsø Kanal og ca. 300 ha til Sejerslev Bæk. Oplandet består af mange mindre de-
loplande typisk afvandet til rørlagte vandløb. Sejerslev Bæk er umiddelbart opstrøms projektområ-
det ligeledes rørlagt.
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Det samlede projektområde er på i alt 88,6 ha og udgør et delområde af den oprindelige
Hundsø, der havde vandspejl over kote 5 m.

2.2 TERRÆN

De aktuelle terrænforhold i Landvindingslagets område samt på de nærmest tilgrænsende arealer
kan belyses ud fra Morsø Kommune’s højdemodel baseret på flyscanning. Højderne refererer til
DVR90 (Dansk Vertical Reference 90) og er angivet i m over havniveau, se tabel 2.2.1 og bilag 3.2.

Tabel 2.2.1 Resultatet af arealberegninger af arealer under kote 0,0 m – 5,5 m indenfor den fastsatte projekt-
grænse syd og umiddelbart nord for Kongevejen samt ved Sejerslev Bæk.

AREALER 0-25 CM UNDER KOTEN
i et 88,59 ha stort projektområde

AREALER I ALT
UNDER KOTENKOTE

(DVR90)
M

SYD
HA

NORD
HA

SEJERS-
LEV BÆK

HA

I ALT
SYD+NORD

HA %

SYD
HA

NORD
HA

-1,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
-0,75 0.17 0.00 0.00 0.17 0.20 0,17 0,00
-0,50 0.32 0.00 0.00 0.32 0.38 0,49 0,00
-0,25 2.21 0.00 0.00 2.21 2.62 2,70 0,00
0,00 9.79 0.00 0.00 9.79 11.62 12,49 0,00
0,25 8.03 0.00 0.00 8.03 9.53 20,52 0,00
0,50 5.92 0.02 0.00 5.94 7.05 26,44 0,02
0,75 5.43 0.05 0.01 5.48 6.51 31,87 0,07
1,00 3.53 0.17 0.06 3.70 4.39 35,40 0,24
1,25 2.76 0.38 0.32 3.14 3.73 38,16 0,62
1,50 2.50 0.59 0.40 3.09 3.67 40,66 1,21
1,75 2.16 0.67 0.11 2.83 3.36 42,82 1,88
2,00 2.03 1.05 0.21 3.08 3.66 44,85 2,93
2,25 2.07 1.45 0.28 3.52 4.18 46,92 4,38
2,50 2.29 1.08 0.76 3.37 4.00 49,21 5,46
2,75 2.30 0.90 0.51 3.20 3.80 51,51 6,36
3,00 2.81 1.34 0.70 4.15 4.93 54,32 7,70
3,25 2.95 1.18 0.44 4.13 4.90 57,27 8,88
3,50 2.78 1.17 0.13 3.95 4.69 60,05 10,05
3,75 2.81 0.90 0.11 3.71 4.40 62,86 10,95
4,00 2.97 1.00 0.10 3.97 4.71 65,83 11,95
4,25 2.84 0.12 0.12 2.96 3.51 68,67 12,07
4,50 2.77 0.00 0.10 2.77 3.29 71,44
4,75 0.27 0.00 0.00 0.27 0.32 71,71
5,00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.30 71,96
5,25 0.18 0.00 0.00 0.18 0.21 72,14
5,50 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 72,16
I alt 72,16 12,07 4,36 84.23 100.00

Projekt
Grænsen

72,16 12,07 4,36 84,23 84,23
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Flyscanningen er udført i 2008 og en række terrænpunkter er kontrolopmålt med GPS-udstyr i
maj 2010. Der er afmærket og opmålt lokale fikspunkter forskellige steder i området.

På bilag 3.2 er resultatet af flyscanningen vist i form af højdekurver, der er tegnet med 0,25 m's
interval. Der er endvidere anført ganske få terrænkoter i de laveste områder. På bilag 3.1 er resulta-
tet vist med højdekurver tegnet med 1,0 m’s interval for såvel projektområder som for korridorer
med de aktuelle vandløb i området. Terræn langs Hundsø Kanal ligger på en længere delstrækning i
kote 6-10 m eller højere, hvor opgravet jord er lagt ud. Terræn langs Sejerslev Bæk nord for
Hundsø ligger overvejende i følgende højdeintervaller:

 Kote 2-3 m på delstrækning st. 1.200-1.600
 Kote 3-4 m på delstrækning st. 1.600-2.000
 Kote 2-3 m på delstrækning st. 2.000-3.500
 Kote 3-4 m på delstrækning st. 3.500-3.900*
 Kote 1-3 m på delstrækning st. 3.900-4.200

*I projektområdet ved Sejerslev Bæk, st. 3.400-3.900 ligger terrænet med ca. ¼ af arealet eller 1
ha i kote 1-2 m, ca. ½ af arealet eller 2,3 ha i kote 2-3 m og ca. ¼ af arealet eller 1 ha i kote 3-4,5 m.

Projektområdet i Hundsø har dybdepunktet liggende syd for Kongevejen i ca. kote -0,6 m lidt
vest for pumpestationen, se bilag 3.2. De dybeste områder i det sydlige centrale projektområde er
beliggende i et niveau fra kote -0,60 m til 0,00 m. Disse arealer udgør 12½ ha. Arealer på i alt ca. 23
ha i samme område ligger i niveau’et fra kote 0,00 m til 1,00 m. Herfra er der typisk ret stejle og
ensartede terrænstigninger op til projektgrænsen, som er sammenfaldende med 4,50 m højdekur-
ven. Terrænformen som den dybe tallerken kan illustreres ved den ovennævnte bund under kote 1
m på 35½ ha og sideskråninger i kote 1-2 m på 9½ ha, sideskråninger i kote 2-3 m på 9½ ha, side-
skråninger i kote 3-4 m på 8½ ha og sideskråninger i kote 4-4,5 m på 5½ ha. Terrænet udenfor pro-
jektområdet er de fleste steder med tilsvarende ret stejle skråninger. Sideskråningerne i kote 4,5-5 m
er på 5,8 ha og sideskråninger i kote 5-6 m, hvor den oprindelige søbred sandsynligvis har ligget, er
på 13 ha. Nøjagtige arealopgørelser er oplistet i tabel 2.2.1 og kan endvidere ses i figur 4.2.1 og
4.2.2, hypsografer for delområderne.

Projektområdet i Hundsø har endvidere et dybdepunkt liggende ca. 100 m nord for Kongevejen
i ca. kote 0,5 m og der er 0,25 ha, der ligger under kote 1 m, se bilag 3.2. Nærmest Kongevejen er
det laveste terræn lidt over kote 1 m. I projektområdet nord for Kongevejen er der 2,7 ha beliggen-
de i kote 1-2 m og ca. 5 ha er beliggende i 2-3 m, mens det resterende projektareal på ca. 4½ ha lig-
ger i kote 3-4,25 m.

Af anlæg og bebyggelser nærmest projektområdet kan nævnes følgende:

Kommunevejen, Kongevejen ligger på en 100 lang vejstrækning inden for Hundsø Landvin-
dingslag’s interesseområde. Kongevejen passerer projektområdet med overkant af vejbelægningen i
kote 3,5 m – 4,5 m på en 135 m lang delstrækning.

I Hundsø Landvindingslag ligger den nærmeste ejendom, ejendommen Ejerslevvej 26, med 2
gyllebeholdere i eller tæt på projektområdet. Terrænet ved nævnte gyllebeholdere er omkring kote
4,50 m DVR90. En anden ejendom, ejendommen Søgårdsvej 41, ca. 350 m fra pumpestationen lig-
ger udenfor projektområdet på et terræn i ca. kote 4,25-4,50 m. Øvrige ejendomme i nærheden af
projektområdet ligger alle på væsentligt højere terræn.
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2.3 KULTURTEKNISKE FORHOLD

Projektområdets hovedafvanding foreligger beskrevet ved det senest gennemførte landvin-
dingsarbejde og fremgår af vedtægterne for Hundsø Landvindingslag beskrevet i

 Tekstdokument (10 sider): Vedtægt for Hundsø Landvindingslag. Hertil hører tillæg af 18/1
1978.

 Udskrift af afvandingskommissionsprotokollen for Thisted amt. Afsagt kendelse år 1967,
den 20. december ved Afvandingskommissionen for Thisted amtsrådskreds i landvindings-
sagen Kunstig afvanding af Hundsø (18 sider).

 Plankort 1:4.000 udarbejdet af Det danske Hedeselskab, bilag 1 til vedtægt af 30-9-1967, da-
teret Thisted, d. 4-10-1967.

 Bilag 2 til vedtægt af 30-9-1967. Fortegnelse over de interesserede arealer (4 sider). Bilag 3
til vedtægt af 30-9-1967. Fortegnelse over landvindingslagets anlæg og ejendomme (7 sider).

Vandløb og hovedafvandingsforhold i de nærmest tilgrænsende områder er fastlagt i henhold til
vandløbsregulativ for offentlige vandløb i Morsø Kommune. Det gældende og tidligere regulativer
er:

 Regulativ for Sejerslev Bæk, Afløb fra ”Bulkjær” med tilløb, Hundsø Kanal, Hanstholm Å,
Frostkær Å, vedtaget august 1996.

 Regulativ for Sejerslev Bæk stadfæstet af Viborg amt den 27. december 1974.

 Regulativ for Hundsø Kanal stadfæstet af Viborg amt den 17. november 1966.

På bilag 4.1 er vist de vigtigste hovedafvandingsanlæg: Afvandingspumper, afvandingskanaler
(pumpekanaler), landkanaler og vandløb mv. Indnivellerede bundkoter er enkelte steder vist, se bi-
laget. Sejerslev Bæk og Hundsø Kanal er på bilag 1.0 og andre bilag stationeret medstrøms fra ud-
spring, der er begyndelsespunktet og st. 0 til udløb i Limfjorden, der er slutpunktet og st. 4.200
henholdsvis st. 813. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter. Vandløbenes
regulativmæssige stationering og bundkoter i henhold til gældende regulativer og vedtægter er vist i
tabel 2.3.1-2.3.5.

Hundsø Landvindingslag

"Hundsø Landvindingslag" er et offentligt landvindingslag for ca. 10 lodsejere, hvis arealer un-
der pumpelaget udgør i alt 53,7 ha. Pumpestationen er anbragt ved Afløbskanalen/ Hundsø Kanal,
se bilag 4.1. De kunstigt afvandede arealer under landvindingslaget er beliggende med 5,5 ha nord
for Kongevejen og 48,2 ha syd for Kongevejen. Kongevejen ligger indenfor landvindingslagets om-
råde på en 115 m lang strækning.

Pumper

Pumpeanlægget består af to vertikale, lukkede propelpumper. Hver pumpe er tilkoblet en 5 HK
kortslutningsmotor med automatisk start og stop. Pumperne har hver en ydeevne på 200 l/sek. ved
en geometrisk løftehøjde på ca. 1,60 m. De er indrettet til at kunne sænke vandspejlet i pumpe-
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kammeret til kote – 2,35 m DNN (-2,41 m DVR90) og virke ved et højvande i kote 1,85 m. Det
normale pumpeinterval er i vedtægterne oplyst som kote -0,35 m til kote -0,75 m. Elforsyningen
sker fra transformator ved Ejerslevvej. Pumpeanlægget er installeret i et grundmuret hus på areal ca.
200 m vest for Ejerslevvej, særskilt matrikuleret, matr. nr. 6 V. Hunderup By, Ejerslev ved skel til
Ejerslev By ejerlav. Der er udlagt færdselsret til pumpestationen fra Ejerslevvej langs sydsiden af af-
løbskanalen over matr. Nr. 1c V. Hunderup By, Ejerslev.

Afvandingskanaler

Pumpekanalen i Hundsø Landvindingslag, hvis længde er 1.510 m, følger sogneskellet og de la-
veste arealer i området mod nordvest og nord. Kanalens stationering svarer til afstanden i m fra ka-
nalens udspring ca. 200 m nord for Kongevejen, der ligger i st. 0. Bunden af den åbne kanal ligger
med 0,7 ‰ fald i intervallet fra kote -0,62 m til kote 0,35 m. Bunden nærmest pumpestationen er 3
m bred og ligger i intervallet fra kote -0,85 m til kote -1,00 m.

Tabel 2.3.1 Regulativmæssige bundkoter i Pumpekanal og Søndre Afvandingskanal i Hundsø Landvin-
dingslag.

VANDLØBSS
TATION, M

LOKALITET VANDLØBETS
REGULATIVBUND

KOTE, M (M DNN)*
Pumpekanalen: M, DNN M, DVR90

0 Skelhjørne 0,35 0,29
191 Kongevejen 0,22 0,16
344 Overkørsel 0,10 0,04
796 Knæk -0,21 -0,27

1.391 Overkørsel -0,62 -0,56
1.401 Overkørsel, Tilløb Søndre afv. -0,85 -0,79
1.510 Pumpestation -1,00 -1,06

Søndre Afvandingskanal:
0 Skelhjørne 1,0 m brønd 0,10 0,04

188 Rørudløb -0,20 -0,26
821 Udløb i Pumpekanal -0,62 -0,56

* Koter er omregnet til m DVR90 ved addition af -0,057 m til koten i m, DNN.

Søndre afvandingskanal i Hundsø Landvindingslag, hvis længde er 821 m, følger sogneskellet og
de laveste arealer i området mod syd. Kanalens stationering svarer til afstanden i m fra øverste ende,
der ligger i st. 0. Ved st. 0 m til st. 188 m er kanalen rørlagt med Ø 40 cm rør, der ligger med 1,6 ‰
fald. Når bortses herfra ligger kanalbunden med 0,7 ‰ fald fra kote -0,16 m til kote -0,62 m.

Roseneng rørledning, der afskærer hele det topografiske opland øst og sydøst for ledningen fra
det inddigede område, har udspring ved Kongevejen (vandløbets st. 0). Vandløbet er rørlagt med Ø
35 cm, Ø 25 og Ø20 cm rør gennem oplandsarealer på en 537 m lang strækning.
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Afløbskanalen. Afløbskanalen forløber på en 515 m lang strækning som en meget dybtliggende
kanal, der oprindeligt er anlagt med hovedformålet: ”Afvanding af Hundsø”. Kanalen starter ved
pumpestationen og forløber mod øst i ejerlavsskellet mellem Ejerslev By og V. Hunderup By. Ka-
nalen er først åben på en 95 m lang strækning, men i øvrigt rørlagt med en Ø 80 cm rørledning, der
har bund i kote 0,72 m til kote 0,44 m. Afløbskanalen har udløb i kommunevandløbet Hundsø Ka-
nal.

Tabel 2.3.2 Regulativmæssige bundkoter i Afløbskanalen fra udspring til udløb i Hundsø Kanal.

VANDLØBSS
TATION, M

LOKALITET VANDLØBETS
REGULATIVBUND KOTE

M DNN M DVR90*
0 Udløbsbygværk 0,78 0,72
95 Ved rørindløb 0,72 0,66
185 Ved Ejerslevvej 0,64 0,58
549 Ved udløb i Hundsø Kanal 0,44 0,38

0-549 Bundbredde 1,00 m – Ø80 cm
* Koter er omregnet til m DVR90 ved addition af -0,057 m til koten i m, DNN.

Tabel 2.3.3 Regulativmæssige bundkoter i Hundsø Kanal fra udspring til udløb i Limfjorden.

VANDLØBSS
TATION, M

LOKALITET VANDLØBETS
REGULATIVBUND KOTE

M DNN M DVR90*
0 Udspring 80cm Rørudl. Afløbskanalen 0,75 0,69

209 Ved Lyngen 0,59 0,53
549 Bro Ejerslev Lyng 0,32 0,26
813 Udløb i Limfjorden 0 -0,06

0-813 Bundbredde 1,00 m
* Koter er omregnet til m DVR90 ved addition af -0,057 m til koten i m, DNN.

Tabel 2.3.4 Regulativmæssige bundkoter i Sejerslev Bæk fra udspring til udløb i Limfjorden.

VANDLØBSS
TATION,
M

LOKALITET VANDLØBETS
REGULATIVBUND

KOTE

REGULATIV
BUNDBRED

DE, M
M DNN M DVR90*

0 Ø 100 cm brønd 15,57 15,51 Ø 0,32
408 Kongevejen 8,87 8,81 Ø 0,40
713 Rørudløb 3,46 3,40 Ø 0,32

1.010 Strygudløb vest for Hundsø 2,11 2,05 1,00
1.595 Ved udløb Roseneng ledn. 1,86 1,80 1,00
2.457 Hesselbjergvej 1,49 1,43 1,00
3.399 Rørindløb 0,89 0,83 Ø 0,80
3.919 Rørudløb 0,63 0,57 Ø 0,70
4.200 Udløb i Limfjorden -0,15 -0,21 1,00

* Koter er omregnet til m DVR90 ved addition af -0,057 m til koten i m, DNN.
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Tabel 2.3.5 Vedtægtsmæssige dimensioner af dige mod Sejerslev Bæk.

STATION
M

KRONEKOTE
M*

KRONEBRED
DE M

BANKET ANLÆG/
BEMÆRKN

0 3,26 1,5 3 2/ startpkt.
174 3,15 1,5 3 2/ knækpkt.
230 3,11 1,5 3 2/ knækpkt.
289 3,10 1,5 3 2/ slutpkt.

* Koter refererer DNN

Opmåling af vandløb mv.

Sejerslev Bæk fra udløb i Limfjorden til projektområdet samt Hundsø Kanal fra udløb i Limfjorden
(St. 0) til projektområdet er opmålt i april 2010. Der er målt tværprofiler i vandløbene for hver 200-300
m vandløb. Længdeprofil af Sejerslev Bæk er vist i nedenstående figur 2.3.6. Der er god overensstem-
melse mellem opmålingsresultater og regulativ oplysninger for vandløbene. Det er dog typisk, at såvel
Sejerslev Bæk som øvrige vandløb er lidt dybere og lidt bredere, end foreskrevet i regulativer eller i ved-
tægter.

Figur 2.3.6 Længdeprofil af Sejerslev Bæk efter opmåling, april 2010.

Opmålingsresultater med tværprofiler, vandspejl mv. af vandløbene i og omkring projektområdet er
præsenteret i bilag 11.2: Notat om vandløbsopmåling mv.
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2.4 A FSTRØMNINGSFORHOLD OG VANDSTANDE

Oplande Oplandsafstrømningen til Hundsø og Sejerslev Bæk kan fordeles til forskellige deloplande
i henhold til tabel 2.4.1 og 2.4.2

Tabel 2.4.1 Opland og delopland til Sejerslev Bæk henholdsvis uden sø og med sø, der har afløb mod nord.

VANDLØBSSTATION, M
OG DELOPLAND
(UDLØB I ST. 4.200 M)

DELOPLANDSSTØRREL
SE, KM2

OPLANDS-
STØRRELSE, KM2

Uden sø Med sø Uden Sø Med sø
0 Udspring 1,30 1,30 1,30 1,30

414 Ved Kongevejen 0,45 0,45 1,75 1,75
1.000 Ved stryg 0,77 0,77 2,52 2,52
1.500 Ved Hundsø Landv. 1,37 1,37 2,90 2,90
1.600 Ved Roseneng rørledning 0,52 3,63* 3,42 6,89
2.300 Ved sogneskellet 0,49 - 3,91 9,32
2.750 Tilløb N for Hesselbjergv 0,54 - 4,45 9,86
3.399 Ved rørindløb 0,62 - 5,07 9,94
3.919 Ved rørudløb 0,23 - 5,30 10,17
4.200 Ved udløb i Limfjorden

* Delopland på 0,73 km2 fra Ejerslev By kan evt. yderligere tilledes søen/Sejerslev Bæk.

Tabel 2.4.2 Opland og delopland til Afløbskanalen/Hundsø Kanal.

VANDLØBSSTATION, M
OG DELOPLAND
(UDLØB I ST. 4.200 M)

DELOPLANDSSTØRR
ELSE, KM2

OPLANDS-
STØRRELSE, KM2

Uden sø Med sø Uden Sø Med sø
0 Udspring ved pumpestation 3,11 0,00 3,11 -

490 Ved tilløb fra Ejerslev 0,73 0,00 3,84 0,00
576 Ved tilløb fra syd 0,19 0,19 4,03 0,19

1.055 Ved Ejerslev Lyng 0,93 0,93 4,96 1,12
1.335 Ved udløb i Limfjorden 0,04 0,04 5,00 1,16

Opstilling af en indledende vandbalance, der blandt andet anvendes i beregninger af kvælstoftilfør-
sel og -transporter i nedsivnings- og udstrømningsområdet for Hundsø er gennemført i henhold til
tabel 2.4.3.
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Tabel 2.4.3. Opstilling af indledende vandbalance for nedsivnings- og udstrømningsområdet for
Hundsø vådområdeprojekt.

V
an

db
ala

nc
e

N = Eakt + AO + AU + R

N er den til jordoverfladen korrigerede nedbør
Eakt er den aktuelle fordampning
AO er afstrømning fra nedbørsområdet via overfladisk afstrømning (vandløb, dræn og
grundvand)
AU er eventuel udsivning eller indsivning af dybere grundvand fra/til nedbørsområdet
R magasinled, som der kan bortses fra ved brug af hydrologiske data over længere tids-
perioder (10 år)

1
2
3
4
5

Nedbør i oplandet er ca. 760 mm (DMI perioden 1961-90, Klimagrid 20024)
Korrigeret nedbør i oplandet er 760 mm + 20 % = ca. 912 mm (N)*
Aktuel fordampn. I oplandet er 435 mm (jf. 4 jyske oplande, gns. Perioden 1968-87) (Eakt)
Der foreligger ikke registreringer som gør det muligt at sætte tal på AU

R sættes lig 0
AO Regnoverskud kan beregnes til ca. 912-435 mm = 477 mm

*Jf. Standardværdier (1961-90) af nedbørkorrektioner. Technical Report 98-10,
DMI, Peter Allerup, Henning Madsen og Flemming Vejen, København 1998. /12/

Afstrømning og klimadata.

Afstrømningdata perioden 1995-2006.
"Amsterdam" Vejerslev Bæk målestation 12.03 (Opland 15,2 km2)
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Tabel 2.4.4. Grafisk fremstilling afstrømningsdata for perioden 1995-2006 for et opland på 15,2 km2, der
kan anvendes som reference for Hundsø vådområdeprojekt og afstrømningen i oplandet til pro-
jektområdet.
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Der er gennemført afstrømningsmålinger i perioden 1995-2006 i Emb Å, også kaldet Vejerslev
Bæk. Til brug for vurderinger og beregninger af vandspejlsforløb i Sejerslev Bæk og Hundsø Kanal
i området er der udarbejdet skøn over karakteristiske afstrømninger for vandløb i oplandet som an-
ført nedenfor. Til brug for vandbalanceberegninger for projektområdet er endvidere anvendt kli-
madata fra Technical Report 00-11, Danish Meteorological Institute, Copenhagen 2000
http://www.dmi.dk/dmi/tr00-11.pdf /13/. Der anvendes normaler 1961-90, månedsværdier for
nedbør (20 x 20 km klimagrid: 20024) og for temperatur og potentiel fordampning (20 x 20 km
klimagrid: 20024). Ved gennemførte vandbalance beregninger er endvidere anvendt et kontrolleret
afløb fra området defineret ved et stenstryg med 10 ‰ fald, bundbredde 0,5 m og anlæg 1. Det for-
udsættes, at afløbets ruhed og vandføring kan beskrives ved anvendelse af et Manningtal på 15. Det
resulterende forløb af QH-kurven for afløbet fremgår af figur 2.4.5.

QH-kurve for afløb fra Hundsø ved Kongevejen
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Figur 2.4.5 QH-kurve for afløbet fra Hund sø.

Der gennemføres beregninger for de nævnte klimanormaler samt for en tænkt situa-
tion med halv nedbør (50 % af klimanormalnedbør). De anvendte variationer i fordamp-
ning og nedbør over året er vist i figur 2.4.6.

Klimadata i henhold til klimagrid 20024, Nordmors.
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Figur 2.4.6 Fordampning og nedbør i området i henhold til klimanormaler, klimagrid 20024, perioden 1961-90.

http://www.dmi.dk/dmi/tr00-11.pdf
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Grundlaget for skønnede afstrømninger er afstrømningsdata fra målestation 12.03 i Emb Å på
Sydmors repræsenterende et opland på 15,2 km2 fra perioden 1995-2007, jævnfør nedenstående fi-
gur 2.4.7.

Tabel 2.4.7 Karakteristiske afstrømninger for vandløbene i projektområdet er beregnet på grundlag af afstrøm-
ningsdata fra ”Amsterdam” målestation 12.03 i Emb Å (Vejerslev Bæk) gennem 12 år,, i alt
114 vandføringsmålinger samt daglige vandstande registreret i perioden 1995-2007.

AFSTRØMNING, REGISTRERET DØGNMIDDEL L/SEK/KM2

Medianminimum (den mindste vandføring, der optræder med 2 års
mellemrum, 6 døgnmidler under værdien er målt i en 12 års periode)

2,3

Sommermiddel 5,2
Årsmiddel 7,5
Vintermiddel 9,8
Sommermaksimum 38,6
1 års maksimum 44,0
2 års maksimum (Medianmaksimum) 50,0
5 års maksimum 75,0
10 års maksimum 80,0

I rapporten : ”Viborg Amt. Vandføringens Medianminimum. Samlerapport 1986-1994” /14/ udgi-
vet i 1998, er vandføringens medianminimum i Sejerslev Bæk og i Hundsø Kanal anført, som vist i
tabel 2.4.8. I Vejerslev Bæk, V. for Amsterdam (12.03) er vandføringens medianminimum i /14/
anført til 3,0 l/s/km2.

Figur 2.4.8 Vandføringens medianminimum er målt i Sejerslev Bæk og i Hundsø Kanal af Viborg Amt i
1994 /14/.

Opland MedianminimumStednavn

KM2 L/S L/S/HA

Sejerslev Bæk, Østerbro
120040

4,6 5 1,1

Sejerslev Bæk, s. f. Kraghøj
120039

5,9 10 1,7

Hundsø Kanal, v. Ejerslevvej
120037

3,5 0 0

Hundsø Kanal
120035

5,5 0 0
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Målte vandstande og vandstandsberegninger i Sejerslev Bæk

I forbindelse med opmålinger er enkelte vandspejl i afvandings- og landkanaler mv. registreret,
hvilket fremgår af bilag 4.3, figur 2.4.9 og tabel .

Figur 2.4.9 Længdeprofil med opmålt bund og vandspejl, den 15.april 2010 i Sejerslev Bæk, st. 1.200-4.200
m. Vist opmålt bund er dybeste punkt i de opmålte tværprofiler. Der er opmålt tværprofiler for
hver 150-200 m vandløb samt forekommende bygværker og rørledninger.

Tabel 2.4.10 Vandspejl i Sejerslev Bæk ved diget i Hundsø Landvindingslag og i Hundsø Kanal ved Bro under
Ejerslevvej, målt den 15/4, 2010 samt grundvandstande målt 16/8 og 24/9 i inspektionsbrønde
ved Gyllebeholdere på matr. Nr. 1a V. Hunderup By, Ejerslev, Ejendommen Ejerslvvej 26.

DATOER 2010LOKALITET
15/4 16/8 24/9

Kote, m Pejling, cm Kote, m Pejling, cm Kote, m
Sejerslev Bæk 2,05 - - - -
Hundsø Kanal 0,95 - - - -

Gyllebeholder Nord* - 353 2,44 314 2,83
Gyllebeholder Syd** - 214 3,41 202 3,53

* Øverste kant inspektionsbrønd, kote 5,97 m, ** Øverste kant inspektionsbrønd, kote 5,55 m

Vandspejlsforløb i Sejerslev Bæk er belyst ved hydrauliske beregninger på grundlag af vandløbets
regulativmæssige dimensioner samt på grundlag af opmålingsdata. Der foreligger ingen oplysninger
om manningtal, men der er gennemført beregninger ved anvendelse af forskellige manningtal. Re-
præsenterende en sommersituation med afstrømninger typisk fra 2-38,6 l/s/km2 anvendes bereg-
ninger med manningtal, M=15 og M=20. Repræsenterende en vintersituation med afstrømninger
typisk på 7,5-80 l/s/km2 anvendes beregninger med manningtal, M=20 og M=30. Der er anvendt
beregningsprogrammet HEC-RAS 3.1.3, River Analyses System, udarbejdet af US Army Corps of
Engineers, Hydrologic Engineering Center, CA.
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Figur 2.4.11 Længdeprofil af Sejerslev Bæk, st. 713- st. 4.200, med opmålt bund og beregnede vin-
tervandstande (Manningtal, ruhedskoefficient = 30) ved afstrømninger på 8, 12½, 25,
33, 50 og 75 l/s/km2 opland.

Tabel 2.4.12 Beregninger af vandspejl i Sejerslev Bæk til belysning af sandsynlige afstrømningsforhold,
manningtal 20 og 30. Opmåling af vandløb ligger til grund.

Afstrømning L/s/
Km2

Vandspejlskote, m DVR90 under nuværende oplandsforhold
Opmålingsdata ligger til grund for koteberegning

Vandspejlskote, m DVR90 under oplandsforhold med afløb fra Hundsø
Opmålingsdata ligger til grund for koteberegning

St. 1.100
Opstrøms

projekt-
området

St. 1.400
Hjørne af di-

geanlæg,
Hundsø

St. 1.600
Udløb

Roseneng
Rørledning

St. 3.933
Sommerhus

Området

Manningtal 20 30 20 30 20 30 20 30
2,16 2,13 1,97 1,93 1,96 1,92 0,69 0,65Årsmiddel 8
2,16 2,13 2,05 1,99 2,04 1,98 0,72 0,68
2,21 2,17 2,03 1,98 2,02 1,97 0,74 0,69Årsmiddel x 1½ 12,5
2,21 2,16 2,12 2,05 2,12 2,04 0,80 0,73
2,30 2,24 2,16 2,08 2,14 2,06 0,86 0,79Årsmiddel x 3 25
2,34 2,25 2,29 2,19 2,28 2,18 0,97 0,86
2,35 2,28 2,23 2,13 2,21 2,12 0,92 0,83Forekommende

sommerafstr.
33

2,42 2,31 2,38 2,26 2,37 2,25 1,05 0,93
2,45 2,35 2,35 2,23 2,33 2,21 1,03 0,92Medianmaks. 50
2,57 2,42 2,55 2,39 2,54 2,38 1,20 1,05
2,58 2,45 2,50 2,35 2,48 2,33 1,16 1,035 årsmaks. 75
2,76 2,58 2,74 2,55 2,73 2,54 1,37 1,19
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Tabel 2.4.13 Beregninger af vandspejl i Sejerslev Bæk til belysning af sandsynlige afstrømningsforhold,
manningtal 20 og 30. Regulativdata ligger til grund for beregning under nuværende op-
landsforhold, mens opmåling af vandløb ligger til grund under oplandsforhold med afløb
fra Hundsø.

Afstrømning L/s/
Km2

Vandspejlskote, m DVR90 under nuværende oplandsforhold
Regulativdata ligger til grund for koteberegning

Vandspejlskote, m DVR90 under oplandsforhold med afløb fra Hundsø
Opmålingsdata ligger til grund for koteberegning

St. 1.100
Opstrøms

projektomr.

St. 1.400
Hjørne af di-

geanlæg

St. 1.600
Udløb Rosen-

eng rørledn

St. 3933
Sommerhus-

området
Manningtal 20 30 20 30 20 30 20 30
Årsmiddel 8 2,19 2,15 2,07 2,02 2,01 1,96 0,68 0,64

2,16 2,13 2,05 1,99 2,04 1,98 0,72 0,68
Årsmiddel x 1½ 12,5 2,25 2,19 2,13 2,07 2,08 2,01 0,73 0,68

2,21 2,16 2,12 2,05 2,12 2,04 0,80 0,73
Årsmiddel x 3 25 2,37 2,29 2,27 2,18 2,22 2,13 0,83 0,76

2,34 2,25 2,29 2,19 2,28 2,18 0,97 0,86
Forekommende
sommerafstr.

33 2,43 2,34 2,34 2,23 2,29 2,18 0,88 0,81

2,42 2,31 2,38 2,26 2,37 2,25 1,05 0,93
Medianmaks. 50 2,55 2,43 2,47 2,34 2,42 2,29 0,98 0,88

2,57 2,42 2,55 2,39 2,54 2,38 1,20 1,05
5 årsmaks. 75 2,70 2,55 2,62 2,46 2,58 2,42 1,09 0,98

2,76 2,58 2,74 2,55 2,73 2,54 1,37 1,19

Beregningsresultater er vist i figur 2.4.10, tabel 2.4.12 og 2.4.13 samt i afsnit 4 for afstrømninger på

5,2 l/s/km2 (sommermiddel vandføring),
7,5 l/s/km2 (årsmiddel vandføring),
8 l/s/km2

9,8 l/s/km2 (vintermiddel vandføring),

12½ l/s/km2 (1½ gange årsmiddel vandføring),
25 l/s/km2 (3 gange årsmiddel vandføring),
33 l/s/km2

38,6 l/s/km2 (sommermaksimum vandføring),
50 l/s/km2 (Medianmaksimum vandføring),
75 l/s/km2 (5 års maksimum vandføring),
80 l/s/km2 (10 års maksimum vandføring),

Beregningerne tyder på, at vandstanden i Sejerslev Bæk mange steder vil stige med i størrelsesorde-
nen 10-25 cm, såfremt afstrømningen fra hele projektområdet gives afløb til Sejerslev Bæk. Om
sommeren vil vandspejlsstigningen være på typisk 0-16 cm og om vinteren typisk på 0-26 cm.
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Målte vandstande ved de to gyllebeholdere på matr. Nr. 1c V. Hunderup By, Ejerslev

Grundvandstande er målt 16/8 og 24/9 i inspektionsbrøndene ved Gyllebeholdere på matr. Nr.
1a V. Hunderup By, Ejerslev, Ejendommen Ejerslvvej 26. Resultaterne er vist i tabel 2.4.10.
Grundvandstanden står højt ved gyllebeholder syd, som er placeret i et område, hvor der tidligere
har været en sø eller dam, jf. Byblad V. Hunderup 1882, figur 2.9.1. Grundvandstanden er i 2010
registreret til kote 3,41-3,53 m. Ved gyllebeholder nord er grundvandstanden i 2010 registreret til
kote 2,44-2,83 m.

2.5 A REALANVENDELSE

Den nuværende arealanvendelse er registreret ud fra luftfotos stillet til rådighed af Morsø
Kommune, ud fra Viborg Amts §3-registreringer samt med støtte i feltobservationer fra jordbunds-
undersøgelse i området gennemført i maj 2010. Registreringen er vist på bilag 5.1.

I tabel 2.5.1 er den nuværende arealanvendelse i projektområdet angivet i ha og i procent af hele
projektområdet. Intensivt udnyttede landbrugsarealer findes jævnt fordelt i området og udgør ca. 64
ha svarende til 72 % af det samlede projektområde. Der er registreret ca. 19,5 ha enge og arealer
med vedvarende naturgræsser.

De beskyttede naturtyper domineres fuldstændig af ferske enge, som i alt udgør 12,2 ha. Arealer
med mose findes ikke i projektområdet, men på tilgrænsende arealer ved Sejerslev Bæk, projektom-
råde III. Et par små skovarealer og mindre træbevoksninger på tilsammen ca. 1,1 ha ligger i pro-
jektområdet.

Et par steder i projektområdet ligger ejendomme med bygværker i form af gyllebeholdere, vej-
og haveanlæg i projektområdet, som udgør i alt 0,3 ha. Offentlige vejarealer, Kongevejen dækker i
alt ca. 0,25 ha i/ved projektområdet. En enkelt bebyggelse, Søgårdsvej nr. 41 ligger meget tæt på
projektområdet og med privatvejen i projektområdet på en ca. 130 m lang strækning.

Tabel 2.5.1 Arealanvendelse i henhold til feltobservationer, luftfotos fra 2008 og Viborg Amts §3-
registreringer i projektområderne I og II(syd og nord for Kongevejen) på 84,23 ha og pro-
jektområde III (ved Sejerslev Bæk rørledning) på 4,36 ha.

AREAL, HA %
I+II

HUND
SØ

III
SEJERSLEV

BÆK
I ALT

I+II+III
I ALT

I 1-2 årige afgrøder (sædsk., græs) 60,28 3,72 64,00 72,2

Vedvarende græs, kulturgræs 2,71 0,00 2,71 3,0
Vedvarende græs, naturgræs 7,31 0,36 7,67 8,7
§ 3 Ferskeng 12,21 0,00 12,21 13,8
§ 3 Vandløb 0,11 0,00 0,11 0,1
Skov, træbevoksninger 1,06 0,28 1,34 1,5
Gård, have, vej etc. 0,30 0,00 0,30 0,3
Kommunevej (Kongevejen)* 0,25 0,00 0,25 0,3
I alt 84,23 4,36 88,59 100

* Er medregnet som en del af projektområdet.
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2.6 FLORA OG FAUNA

Biologiske data for Hundsø Landvindingslag er leveret af Morsø Kommune/Viborg Amt. Der
henvises til bilag 5.1, kort over § 3 områder mv., der ligger indenfor landvindingslagets område. Der
er foretaget § 3 registreringer på enkelte lokaliteter af forskellig størrelse i området, se bilag 5.1.
Gennemgangen af ferske enge i området er foretaget før den seneste kommunalreform og engene
er ikke vurderet siden.

Kommunevandløbene Sejerslev Bæk og Hundsø Kanal samt Afløbskanalen og Pumpekanalen i
Hundsø Landvindingslag er målsat som Karpefiskevand (B3), medens Søndre Afvandingskanal i
Hundsø Landvindingslag er uden målsætning. Naturværdien af de beskyttede områder i projektom-
rådet vurderes generelt at være ringe.

I henhold til /9/ har undersøgelser af smådyrsfaunaen, dvs. vandlevende insekter, krebsdyr,
orme, snegle mv. i forbindelse med Dansk Vandløbsfauna Indeks vist, smådyrslivet generelt er arts-
fattigt og rummer få rentvandsarter i de fleste vandløb på Mors, især grundet forurening. Der er et
stort behov for at få forbedret miljøtilstanden i vandløbene og set i lyset af de ovennævnte fauna-
forhold er der også gode grunde til at gøre det. Der kan især forventes en markant og hurtig forbed-
ring af vandløbskvaliteten og de naturmæssige forhold ved en nedsættelse af næringsstofbelastnin-
gen, en mere skånsom vedligeholdelse, genskabelse af frie passageforhold ved spærringer og over-
holdelse af de 2 m dyrkningsfri bræmmer. Det nævnes i /9/, at der ved flere vandløb vil være be-
hov for restaurering og marginalisering af intensivt dyrkede landbrugsdarealer til udyrkede arealer
og hævning af vandspejlet i det omgivende terræn, så der sikres en større sommervandføring.

Vandløbsfaunaen i Sejerslev Bæk kan således forventes at være præget af såvel de dårlige fysi-
ske forhold som tilledning af okker og righoldigt organisk ”mosevand”. Der foreligger ingen oplys-
ninger om fisk i vandløbet.

I Udsætningsplan 2010 for Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden,
Udsætningsplan Distrikt 19, vandsystem 18-42 /15/ er registreret Vandløb ved Ejerslev(1). Regule-
ret og kanaliseret vandsystem, der via pumpestation afvander området ved Hundsø. Udtørret ved
besigtigelsen. Ikke ørredvand. Lgd.: 3,1 km. Dette vandløb omfatter pumpekanalen, Afløbskanalen
og Hundsø Kanal. Sejerslev Bæk figurerer ikke i udsætningsplanen. Der er således ikke planer for fi-
skeudsætninger i hverken Sejerslev Bæk eller i Hundsø Kanal. Der findes herudover ingen oplys-
ninger om flora og fauna i området.

2.7 KULTURHISTORIE

Der er ingen fortidsmindefredninger eller anden kulturhistorisk beskyttelse i projektområdet.

Der er derimod flere forhistoriske fundpladser indenfor projektområdet i Ejerslev og Sejerslev
sogne. Fund og fortidsminder registreret på www.dkconline.dk er vist på bilag 5.2. Der forekommer
følgende fund indenfor projektområdet:

Ejerslev Sogn.

110404-15. Ejerslev Mose (1956), Ejerslev (1999). Enkeltfund, Yngre Stenalder måske Senneoliti-
kum. Bosættelse, Kogegrube, Senneolitikum. Resumé: I dybdepløjet læbælte fandtes ud mod et eng-
drag en cirkulær kogestensgrube 1 meter i diameter indeholdende en kuglerund slagsten og et kraf-
tigt afslag af dolktidstype.

Sejerslev Sogn.

http://www.dkconline.dk/
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110409-48. Sejerslev Kær (1926). Bosættelse, Skaldynge, Ældre Stenalder. Enkeltfund, Ældre Sten-
alder. Berejsertekst: Skaldynge i Sejerslev Kær. Undersøgt af Nationalmuseet i 1921. Herfra en Skal-
pille i Morslands historiske Museum. I nærheden er i Kæret fundet Kærneøkser, hvorfra nogle
skænkedes af Lærer Jeppesen til Nationalmuseet, andre til Morslands historiske Museum.

110409-144. Sejerslev (1085). Bosættelse, Enkeltfund, Ældre Stenalder. Bosættelse, Enkeltfund,
Ertebøllekultur. Resumé: Afslag mm. Med tydelig koncentration syd for vejen mellem Ejerslev og
Sejerslev (Kongevejen). I det lave moseareal øst for pladsen er der bevaret organisk materiale (tak,
knogle og træ).

110409-158. Søholm (1985). Bosættelse, Enkeltfund, Ertebøllekultur. Resumé: På stedet er op-
samlet Flækker og Kærneøkser.

110409-19. Birkkær (1985). Bosættelse, Enkeltfund, Yngre Stenalder. Bosættelse, Enkeltfund,
Senneolitikum. Resumé: På stedet er der over en årrække opsamlet flintredskaber. I 1985 er der plø-
jet på flere marksten.[Undersøgelse planlagt].

De registrerede men ikke fredede lokaliteter er beskyttet af: Museumslovens § 26 (dvs. hvis der på-
træffes eller afdækkes forhistoriske kulturlag eller konstruktioner ved anlæg eller jordarbejder, skal
fundet meldes til Rigsantikvaren (via Morslands historiske Museum), der tager stilling til en eventuel
undersøgelse). Undersøgelsen skal være påbegyndt indenfor 1 år. I de fleste tilfælde aftaler anlægs-
myndigheden en forundersøgelse med museet, hvilket gør at undersøgelserne/registreringerne klares
forholdsvis hurtigt.

Anlægsmyndighed (ikke nødvendigvis ejer) betaler for undersøgelserne. For private dækkes udgif-
ten ind til videre af en konto, der administreres af Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat (RAS).
Der er fremsat et lovforslag om, at private skal betale selv.

For tiden undersøger RAS, hvordan man skal forholde sig til naturprojekter. Rent juridisk nævnes
ikke fænomenet oversvømmelse i lovteksten. Dvs. hvis fortidsminder ikke berøres ved gravning, ud-
skylning eller fjernelse af anlæg, men “kun” oversvømmes uden beskadigelser, er loven p.t. ikke
dækkende.

Men museerne vil gerne i god tid underrettes om de berørte områder, så de for egne eller søgte
midler kan foretage eventuelle overfladeregistreringer eller udgravninger af disse registrerede, men
ikke fredede fortidsminder.

2.8 JORDBUND

Der foreligger ikke præcise jordbundsbeskrivelser af området. I henhold til Den danske Jord-
klassificering er projektområdet okkerpotentielt, bortset fra ca. 2½ ha længst mod nord. Vestlige og
nordvestlige projektområder på ca. 50 ha tilhører okkerklasse I – Stor risiko for okkerudledning,
mens øvrige og sydlige projektområder på ca. 35 ha tilhører okkerklasse IV – Ingen risiko for ok-
kerudledning. De aktuelle jordtyper i området fremgår af bilag 6.0, og jordanalyser er gengivet i ta-
bel 2.8.1 og 2.8.2.

I henhold til den danske jordklassificering består ca. halvdelen af projektområdet eller ca. 44 ha
af Humus jord (JB nr. 11). I de nordlige projektområder forefindes Grovsand (JB nr. 1) på ca. 3 ha,
mens øvrige projektområder på ca. 42 ha består af Lerjord (JB nr. 5) eller Sandblandet Lerjord (JB
nr. 6). Forekomsten af de forskellige jordtyper er dokumenteret ved dels geologiske boringer i om-
rådet og dels en jordbundsundersøgelse foretaget i maj 2010, jf. bilag 6.0. Heraf fremgår det, at de
organogene jordlag med tørve- og dyndjord i lagtykkelser på 1 m eller derover forekommer på ca.
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45 ha i projektområdet. Tykkelsen af de organogene jordlag varierer en del, men kan forventes ty-
pisk at være på i størrelsesordenen 5-10 m. I det centrale og sydlige projektområde viser de geotek-
niske boringer ca. 8,5-10,5 m Dynd og gytje, et sted lokalt er der dog kun 3,2 m dynd og gytje. I
projektområdet ved Kongevejen er der lokalt målt ca. 5 m dynd og gytje.

Den orienterende jordbundsundersøgelse af projektområdet er foretaget i maj 2010. Undersø-
gelsen er gennemført med jordbor i ca. det øverste 1 m jordlag. På grundlag af registreringer ved i
alt 54 profilpunkter, se bilag 6.0, kan det typiske jordprofil i de laveste områder af Hundsø Land-
vindingslag forventes at bestå af humus til betydelig dybde. De højere liggende arealer har et tynde-
re humuslag eller et normalt 20-30 cm tykt muldlag og herunder mineraljord, domineret af ler, sand
og grus.

Analyser

Beskrivelse af jordbunden er delvis baseret på 4 jordprøver fra prøvetagningsflade 1, 2, 3 og 4
repræsenterende de centrale projektområder, se bilag 6.0. Alle prøver er udtaget i 2-15 cm dybde på
prøveflader, hvis beliggenhed er vist på bilag 6.0. Ved i alt 20 profilboringer er der endvidere udta-
get jordprøver i 5-15 cm dybde inden for en radius på ca. 10 m fra den enkelte boring. Alle prøver
er puljede og består af mindst 10 enkeltprøver. De kemiske analyser fremgår af tabel 2.8.1 og tabel
2.8.2.

Tabel 2.8.1 Mekanisk sammensætning og jordkemiske analyser af 4 jordprøver fra prøvetagningsflader repræ-
senterende hele projektområdet (koncentration angivet pr. kg tørvægt).

PRØVETAGNINGSFLADE,
NR.

1 2 3 4

Rumvægtsfaktor
Bulk density (Rumvægt) G/cm3 0,81 0,74 0,67 0,66
Total Phosphor mol/g TV 26,2 33,3 37,0 35,0
Vandextraherbar Phosphor mol/g TV 0,14 0,37 0,45 0,21
Jernbundet Phosphor mol/g TV 2,75 4,34 5,86 6,30
Saltsyreopløselig Phosphor mol/g TV 6,06 7,33 7,78 7,31
Sum uorganisk Phosphor mol/g TV 8,95 12,04 14,09 13,82
Organisk Phosphor mol/g TV 17,30 21,30 22,94 21,20
Oxideret Jern mol/g TV 60,76 60,70 94,89 62,89
Total Jern, Fe mol/g TV 350,4 385,8 431,9 352,2
BD Fe/P- forhold, molærbasis 6,79 5,04 6,74 4,55
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Tabel 2.8.2 Mekanisk sammensætning og jordkemiske analyser af 4 jordprøver fra prøvetagningsflader repræ-
senterende hele projektområdet (mængder angivet i kg/ha for dybden 0-15 cm).

PRØVETAGNINGSFLADE,NR. 1 2 3 4
Kg/ha i 0-15 cm dybde

Bulk density (Rumvægt) G/cm3 0,81 0,74 0,67 0,66
Total Phosphor 986 1.145 1.152 1.073
Vandextraherbar Phosphor 5,3 12,7 14,0 6,4
Jernbundet Phosphor 104 149 182 193
Saltsyreopløselig Phosphor 228 252 242 224
Organisk Phosphor 651 732 714 650
Oxideret Jern 4.123 3.763 5.326 3.477
Total Jern, Fe 23.777 23.917 24.242 19.474
BD Fe/P- forhold, molærbasis 6,79 5,04 6,74 4,55

Tabel 2.8.3 Analyseresultater af jordprøver udtaget i 2-15 cm dybde.

Streg
Kode
(nr.)

Delområde
A ell. B

Lokali-
tet

Afgrøde
+/++

Rt Pt Ft Rumvægts-
faktor

668021 A 9-21 + 6,0 3,4 16,9 0,8
668022 A 11-22 + 5,3 1,9 10,6 0,55
668023 B 12-23 + 5,9 1,7 6,3 0,65
668024 B 13-24 +? 5,6 0,8 3,5 0,5
668025 A 15-25 ++ 6,4 5,0 13,9 0,55
668026 B 17-26 ++ 6,2 1,5 6,6 0,5
668027 B 20-27 ++ 6,3 1,8 6,3 0,5
668028 A 23-28 ++ 6,2 3,2 10,7 0,55
668029 A 24-29 + 6,3 2,0 6,9 0,7
668030 A 26-30 + 5,7 1,7 8,2 0,55
668031 A 28-31 + 6,3 2,0 9,1 0,45
668032 B 30-32 + 5,2 1,1 6,6 0,45
668033 B 32-33 + 5,1 1,1 5,5 0,4
668034 B 34-34 + 5,4 1,1 5,5 0,45
668035 B 37-35 + 5,8 1,5 5,6 0,45
668036 B 38-36 + 5,3 1,1 5,1 0,45
668037 B 40-37 + 6,8 4,5 13,9 0,65
668038 A 46-38 + 6,0 1,6 8,1 0,5
668039 A 47-39 + 5,9 2,0 7,8 0,55
668040 A 49-40 + 5,2 1,2 5,7 0,45

Gens Delområde A (relativ høje værdier) 5,80 2,18 9,17 0,54
Gens Delområde B (relativ lave værdier) 5,91 1,75 6,60 0,52

+ Enårig (korn) ++ Flerårig (Vedvarende græs etc.)
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På baggrund af analyseresultaterne kan den kommende søbund syd for Kongevejen fordeles til
to delområder A og B. Delområder defineres ved sortering af analysedata efter højeste fosfortal og
fosforsyretal i 2-15 cm dybde. Af de 10 højeste Pt-analyseværdier ligger de 8 i delområde A. Af de
10 højeste Ft-analyseværdier ligger de 9 i delområde A. Delområde A (Sejerslev sogn) er beliggende
vest for Pumpekanalen/Søndre Afvandingskanal. Delområde B (Ejerslev sogn) er beliggende øst
for Pumpekanalen/Søndre Afvandingskanal. Gennemsnitsberegninger for delområde A og B viser,

 at fosfortallene (Pt) er 25 % højere i A end i B
 at fosforsyretallene (Ft) er 39 % højere i A end i B
 at indholdet af total fosfor (TP, 4 analyseværdier) er 12 % højere i A end i B
 at indholdet af vandextraherbar fosfor (4 analyseværdier) er 128 % højere i A end i B
 at indholdet af Jernbundet fosfor (4 analyseværdier) er 11 % højere i A end i B
 at indholdet af saltsyreopløselig fosfor (4 analyseværdier) er 9 % højere i A end i B
 at indholdet af organisk fosfor (4 analyseværdier) er 11 % højere i A end i B
 at indholdet af total jern (TFe, 4 analyseværdier) er 11 % højere i A end i B

2.9 SÆTNING OG TØRVEGRAVNING

Sætninger eller sænkningen i cm af terrænoverfladen for perioderne 1882-1966, 1966-2010 er
bestemt for Hundsø Landvindingslag. Endvidere er sætningerne for perioden 1882-2010 bestemt
for projektområdet samt for tilgrænsende arealer til Sejerslev Bæk.

Figur 2.9.1. Det sydlige projektområde. Udsnit af Byblad
V. Hunderup, der er maalt fra 24/9 til 8/10 1882.
Højdekurver og opmålingspunkter er i Fod. Vandløb og g l.
søbred mv. er vist på bybladene, som var grundlag for 1.
generation af topografiske kort.

Sætningerne bestemmes på basis af
målepunkter samt højdekurver for de nævnte
årstal, idet der produceres et højdegrid for
terrænfladerne 1882 henholdsvis 1966, der begge
refererer til DNN. Terrænfladen 2010 er identisk
med højdegrid, der refererer til DVR90, som
leveret højdemodel af Morsø Kommune.
Sætninger beregnes herefter ved addition (af -
0,054 m, der er forskellen mellem DNN og
DVR90) og subtraktion. Det antages, at
opmålingspunkter mv. er repræsentative mht.
omfang af terrænsætninger samt tørvegravning.
Resultatet af de gennemførte beregninger er

præsenteret i nedenstående tabel 2.9.2 samt i bilag 8.1, idet der er skelnet mellem områder med in-
gen sænkning, 0-25 cm, 25-50 cm, 50-75 cm, 75-100 cm etc. sænkning af jordoverfladen i perioden.

For perioden 1966-2010 (de seneste 44 år) er dokumentation af sætningsomfanget baseret på i
alt 331 punkter, som vist på bilag 8.1. Højere liggende 42 ha delområder svarende til 50 % af pro-
jektområdet har ingen sætninger eller sætninger inden for intervallet 0-50 cm, dvs. sætninger under
ca. 1 cm/år. Heraf er der ca. 7 ha med sætninger i intervallet 25-50 cm. Lavere liggende 42 ha del-
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områder svarende til 50 % af projektområdet har derimod haft betydelige sætninger på typisk 1-3
cm/år. I 20 % af projektområdet eller på ca. 18 ha har sætningerne således været på over 100 cm.
På 14,4 ha har sætningsomfanget i alt været 75-100 cm og på 10 ha har sætningsomfanget i alt været
50-75 cm.

For perioden 1882-1966 (84 år) er dokumentationen endvidere baseret på 420 opmålingspunk-
ter og 334 interpolationspunkter (fodkurvepunkter) opmålt/ registreret i 1882. I hele projektområ-
det har der tilsyneladende været større eller mindre sætninger. I ca. 17 % af projektområdet eller på
ca. 14 ha har sætninger været lidt under 1 cm/år svarende til 0-75 cm. I ca. 83 % af projektområdet
har sætningerne typisk været 1-3 cm/år. På 27,2 ha har sætningsomfanget i alt været 100-125 cm, på
15,3 ha har sætningerne været 75-100 cm og på 11,6 ha har sætningerne været 125-150 cm. Større
sætninger på 150-250 cm omtrent svarende til 2-3 cm/år har fundet sted på 15,4 ha eller i 18 % af
projektområdet. En del af sætningsomfanget i perioden 1882-1966 kan forventes i nogen udstræk-
ning også at hidrøre fra tørvegravning.

Tabel 2.9.2 Sætningsomfang i perioden 1966-2010 og sætningsomfang inklusiv tørvegravning i perioden
1882-2010 i projektområdet.

SÆTNINGSOMFANG SÆTNINGSOMFANG/TØRVEGRAVNING
1966 – 2010 1882 - 1966 1882 – 2010

DELOMRÅDER
OG SÆTNINGS-
OMFANG MV. Ha % Ha % Ha %
Ingen ell. 0-25 cm 35,0 42,2 2,4 2,9 10,2 12,1

25-50 cm 7,2 8,5 4,1 4,9 5,3 6,3
50-75 cm 10,0 11,9 7,4 8,8 5,0 5,9

75-100 cm 14,4 17,1 15,3 18,1 5,5 6,6
100-125 cm 12,4 14,7 27,2 32,3 5,2 6,2
125-150 cm 3,3 4,0 11,6 13,8 4,9 5,8
150-175 cm 1,2 1,5 8,0 9,5 8,4 9,9
175-200 cm 0,5 0,6 4,4 5,2 12,2 14,5
200-225 cm 0,4 0,5 2,0 2,3 10,53 12,5
225-250 cm - - 1,0 1,2 8,8 10,4
250-275 cm - - 0,8 1 5,1 6,1
275-300 cm - - - - 1,8 2,2
300-325 cm - - - - 0,9 1,1
325-350 cm - - - - 0,3 0,3

Delområder, i alt 84,2 100 84,2 100 84,2 100

I ovenstående tabel 2.9.2 er sætninger i projektområdet fordelt til de nævnte sætningsklasser.

Set over hele perioden siden 1882 (128 år) og frem til 2010 har sætningsomfanget overvejende
været ca. 1-2 cm/år, idet 36 ha har haft sætninger på mellem 125 cm og 250 cm. Sætninger på under
ca. 1 cm/år eller under 125 cm i perioden har fundet sted på 31,2 ha svarende til 37 % af projekt-
området. Sætninger på over ca. 2 cm/år eller over 250 cm i perioden har fundet sted på 8,1 ha sva-
rende til ca. 10 % af projektområdet.
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Sætninger kan forventes at hidrøre fra dels mineralisering af den organogene jordbund og dels
konsolidering af organogene jordlag til større dybde i området. Konsekvensen af sætninger i nær-
området til Sejerslev Bæk samt i projektområdet er visualiseret ved optegning af en række terræn-
profillinier, som vist i figurerne 2.9.3 og 2.9.4.

Terrænlinie 1882 og terrænlinie 2010 langs med og i en afstand af 10 m fra Sejerslev Bæk samt
gennem projektområdet ved bækken, linie A-B, som vist i figur 2.9.3, viser sætningsomfanget i dette
område.

Terrænlinie 1882, terrænlinie 1966 og terrænlinie 2010 langs med og i en afstand af 20 m fra
Pumpekanalen og Afvandingskanalen i Hundsø Landvindingslag, linie A-C, som vist i figur 2.9.4,
viser sætningsomfanget og terrænniveauerne i dette område i forhold til dels del tidligere og dels det
foreslåede vandspejl i Hundsø.

Omtrent vinkelret på ovennævnte linie A-C er i figur 2.9.5 vist terrænlinier nummereret 1-6 på
tværs af den langstrakte Hundsø. Alle linier har nulpunkt længst mod vest og stationeringen er af-
standen i m fra nulpunktet.

1. Terrænlinie nr. 1, nord for Kongevejen er beliggende umiddelbart syd for diget i
Hundsø Landvindingslag. Det laveste terræn ligger i kote 2,0 m i 2010, i kote 2,6 m i
1966 og i kote 3,8 m i 1882.

2. Terrænlinie nr. 2 er Kongevejen, vejbane midtlinie. Det laveste terræn ligger i kote 3,45
m i 2010, i kote 2,3 m i 1966 (udenfor vejdæmningen) og i kote 3,9 m i 1882.

3. Terrænlinie nr. 3 ligger syd for Kongevejen og tæt på en geoteknisk boring (31.30) ved
pumpekanalen, hvor mineraljordsbund i ca. st. 120 m ligger i ca. kote –3,4 m, 5,1 m un-
der terræn 1966. Det laveste terræn ligger i kote 0,4 m i 2010, i kote 1,7 m i 1966 og i
kote 3,0 m i 1882.

4. Terrænlinie nr. 4 er centralt i projektområdet syd for Kongevejen og tæt på en geotek-
nisk boring (31.31) ved pumpekanalen, hvor mineraljordsbund i ca. st. 120 m ligger i ko-
te –9,6 m, 10,4 m under terræn 1966. Det laveste terræn ligger i kote -0,3 m i 2010, i ko-
te 0,8 m i 1966 og i kote 2,0 m i 1882.

5. Terrænlinie nr. 5 er centralt i projektområdet syd for Kongevejen og tæt på en geotek-
nisk boring (31.32) ved pumpekanalen, hvor mineraljordsbund i ca. st. 120 m ligger i ko-
te –2,5 m, 3,2 m under terræn 1966. Det laveste terræn ligger i kote -0,4 m i 2010, i kote
0,7 m i 1966 og i kote 2,0 m i 1882.

6. Terrænlinie nr. 6 er i det sydligste projektområde tæt på en geoteknisk boring (31.33)
ved pumpekanalen, hvor mineraljordsbund i ca. st. 120 m ligger i kote –7,6 m, 8,6 m
under terræn 1966. Det laveste terræn ligger i kote -0,1 m i 2010, i kote 1,0 m i 1966 og i
kote 1,8 m i 1882.
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Figur 2.9.3 Linie A-B

Figur 2.9.4 Linie A-C

Figur 2.9.3 & 2.9.4. Profillinie A-B og A-C år 1882, 1966 og 2010. Nulpunkt er ved A og stationering er afstand i meter fra
punkt A. Beliggenhed vist på oversigtskort. AB-forløb ca. 10 m NV for bæk. AC-forløb ca. 20 m vest for pumpekanal.
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Linie nr. 1 (Syd for dige)

Linie nr. 2 (Kongevejen)

Linie 3 Linie 4

Linie 5 Linie 6
Figur 2.9.5 Profillinie nr. 1-6 år 1882, 1966 og 2010. St. i meter fra V mod Ø. Beliggenhed fremgår af oversigtskort.
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Figur 2.9.6 Opgørelse af gennemsnitlige terrænniveauer, sætningsomfang og vandspejlskoter og –dybder under terræn i projektområ-
det syd for Kongevejen (I), projektområdet nord for Kongevejen (II), projektområdet ved Sejerslev Bæk (III) samt for de respektive
berørte ejendomme i projektområderne for hver enkelt matrikelnummer, hvis beliggenhed fremgår af oversigtskortet.

I figur 2.9.6 er vist en opgørelse af gennemsnitlige terrænniveauer, sætningsomfang og
vandspejlskoter og –dybder under terræn i projektområdet syd for Kongevejen (I), projektområdet
nord for Kongevejen (II), projektområdet ved Sejerslev Bæk (III) samt for de respektive berørte
ejendomme i projektområderne for hver enkelt matrikelnummer.

Samtlige gennemsnitstal er oplyst/ beregnet på grundlag gridværdierne for de anvendte opmå-
lings- og pejledata. Det skal bemærkes, at gridværdier mangler i visse delområder og der tilsvarende
mangler visse data. Data er udeladt, såfremt der ikke forefindes gridværdier for mindst 80-90 % af
delområdet (matrikelnummeret.).

 Projektområdet syd for Kongevejen (I) har det gennemsnitlige terrænniveau i kote 1,56 m (år
2010), i kote 1,87 m (år 1966) og i kote 3,03 m i 1882. Sætningsomfanget har i gennemsnit været
0,48 m (perioden 1966-2010), 1,05 m (perioden 1882-1966) og 1,47 m i perioden 1882-2010.
Grundvandstanden er i gennemsnit 0,79 m under terræn.

 Projektområdet nord for Kongevejen (II) har det gennemsnitlige terrænniveau i kote 2,62 m (år
2010), i kote 2,78 m (år 1966) og i kote 4,03 m i 1882. Sætningsomfanget har i gennemsnit været
0,23 m (perioden 1966-2010), 1,25 m (perioden 1882-1966) og 1,41 m i perioden 1882-2010.
Grundvandstanden er i gennemsnit 0,72 m under terræn.
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 Projektområdet ved Sejerslev Bæk (III) har det gennemsnitlige terrænniveau i kote 2,49 m i år
2010 og i kote 2,95 m i 1882. Sætningsomfanget har i gennemsnit været 0,45 m i perioden 1882-
2010.

2.10 AFVANDINGSTILSTAND

Afvandingstilstanden inden for projektområdet, se bilag 7.0, er vurderet ud fra en sammenlig-
ning af terrænkoter og vandspejlskoter i pumpe- og afvandingskanaler samt på grundlag af den ak-
tuelle arealanvendelse og feltobservationer af grundvandstand, foråret 2010.

På grundlag af beregninger for højdegrid over terræn og målte afvandingsdybder og
vandspejlskoter er de gennemsnitlige afvandingstilstande på berørte matrikelnumre opgjort i det fo-
regående afsnit, se figur 2.9.6.

Afvandingstilstanden kan beskrives som den normale grundvandstand under terræn forår og ef-
terår ved den egentlige vækstsæsons start- og sluttidspunkt. De aktuelle jordbundsforhold og sted-
fundne sætninger i kombination med okkerbelastning og primært ældre drænsystemer i området gi-
ver begrænsninger med hensyn til afvandingsmulighederne i projektområdet.

En grundvandstand på 0-60 cm i Hundsø Landvindingslag kan forventes på betydelige arealer i
de centrale projektområder, og udgør ca. en trediedel af hele projektområdet. Udbyttet på disse are-
aler er reduceret på grund af den dårlige afvandingstilstand. Arealer med en grundvandstand på 60-
100 cm udgør i størrelsesordenen 27 ha svarende til mere end ca. en fjerdedel af projektområdet.
Der er registreret 36,2 ha, som udgør ca. 41 % af projektområdet, hvor grundvandsforholdene til-
nærmelsesvis er optimale, idet grundvandstanden er i mere end 1 m dybde.

På arealer med grundvandstand 60-100 cm under terræn vurderes afvandingstilstanden ligeledes
at være begrænsende for arealbenyttelsen og udbyttet. Arealerne forekommer spredt i projektområ-
det. På arealer med en grundvandsstand på over 100 cm under terræn kan afvandingstilstanden i et
normalt år forventes ikke at være begrænsende for udbyttet. Dette er således tilfældet i ca. 41 % af
projektområdet.

Tabel 2.10.1 Grundvandstanden forår og efterår angivet i ha og i % af hele projektområdet for Hundsø
Landvindingslag.

AREALER, HA %GRUNDVANDSTAND UNDER
TERRÆN FORÅR-EFTERÅR

SYD NORD BÆK I ALT
0ver 100 cm 27,71 5,40 3,06 36,17 40,8
60-100 cm 20,36 3,12 0,32 23,80 26,9
00-60 cm 24,09 3,55 0,98 28,62 32,3
Alle arealer 72,16 12,07 4,36 88,59 100

2.11 HYDROGEOLOGISKE FORHOLD

De nærmeste boringer til projektomårdet viser, at de kvartære jordlag består dels dels af moræ-
ne og dels af smeltevandsaflejringer/Jupiterdatabasen/, se figur 2.11.1.
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Figur 2.11.1 Oversigt over geologiske boringer med DGU-numre, jf.Borearkivet, Jupiterdatabasen. Vandforsyningsboringer,
Råstofboringer, Geotekniske boringer og undersøgelsesboringer mv. Boring DGUnr. 31.50 nærmest Dråby Vig i billedet er en
over 5 km dyb olie- og gasefterforskningsboring, Mors-1. DGUnr. 31.30. 31.31, 31.32 og 31.33 i projektområdet er 3-11
m dybe geotekniske boringer. De nærmestliggende boringer til Hundsø er Oversigten er med signaturer for boringsdybder og fore-
liggende jordtypebeskrivelse , jf. Jupiterdatabasen.

Projektområdet og Hundsø set fra Ejerslev Røn og fra 1,8 km højde på Google Earth.
Moræneaflejringerne er domineret af ler og smeltevandslagene er domineret af sand. Flere bo-

ringer tæt på projektområdet er udført til 10 á 120 m’s dybde. Smeltevandslagene har tilsyneladende
en vis vandføring, idet der indvindes eller tidligere er indvundet vand fra flere boringer. Indvindin-
gen sker eller er sket i de øvre jordlag i 5-25 m’s dybde. Dybden af de glaciale lag varierer. I den
nærmestliggende boring 31.149 ved Hundsø Kanal er der eocænt ler i 50 m’s dybde. I boring 31.276
på Brunhøj er der kalk/kridt i 77 m’s dybde. Det kan forventes, at afstrømning i området primært
sker horisontalt i de øvre jordlag, men grundvandsbevægelserne kendes ikke i detaljer.

2.12 NÆRINGSSTOFBELASTNING OG VANDKVALITET

Det topografiske opland til Hundsø Landvindingslag er et udpræget landbrugsopland, som kan
fordeles til en række mindre deloplande med rørlagte mindre vandløb og drænsystemer, jf. bilag 3.1.
Rapport nr. 129: "Miljøtilstanden i vandløbene i Morsø Kommune, oktober 1998" /9/. I henhold
til Viborg Amts Regionplan 2000-2012 har vandløbene en basismålsætning, som vist i tabel 2.12.1.
De berørte åbne vandløb med målsætning B3 skal have en vandkvalitet, som mindst svarer til DVFI
(Dansk Vandløbsfauna Indeks) klasse 4 (klasse 4-7).



Vådområdeprojekt Hundsø Analogudgaven side 42 30. september 2010 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

Tabel 2.12.1 Målsætninger af vandløb iht. Viborg Amts Regionplan 2000-2012.

NR. VANDLØBSNAVN MÅLSÆTNING
Sejerslev Bæk B3

Afløbskanalen/ Hundsø Kanal B3

Pumpekanalen B3
Søndre Afvandingskanal Uden målsætning

I henhold til registreringer fra december 1997 /9/ er Sejerslev Bæk reguleret i hele sit forløb,
hvoraf 0,4 km er rørlagt i den nedre del. Vandløbet har et jævnt til godt fald over leret, sandet og
slammet bund i hovedparten af forløbet, og det er kun allerøverst og allernederst, at der er korte
strækninger med grusbund. Vandløbet forurenes lige fra begyndelsen, idet der udledes spildevand
fra det ene af de to rørudløb, der giver vand til vandløbet. Desuden udledes vand fra et rodzonean-
lag. Ud over spildevand er vandløbet også belastet med en del okker i hovedparten af forløbet. Op-
trækkende fisk kan formentlig kun vanskelig passere den rørlagte strækning. Spærringen er betegnet
som alvorlig: ”Åbent vandløb opstrøms 3 km. Omkostning meget stor. Prioritet Mellem. Begrænset
fiskevandskvalitet opstrøms”. Fiskebestanden er ikke undersøgt. De biologiske forhold i vandløbet
er beskrevet ved Faunaindeks (DVFI) den 5. november 1997 således: Øvre strækninger DVFI = 2,
Midt strækninger DVFI = 3 og Nedre strækninger DVFI = 4. Målsætningen var således alene op-
fyldt på vandløbets nedre strækninger. Der er ikke registreret ”rentvandsarter”. Endvidere er den
fysiske variation ringe.

I henhold til registreringer fra december 1997 /9/ er Hundsø Kanal ligeledes reguleret i hele sit
forløb gennem fortrinsvis landbrugsarealer. På den øvre del indtil Hundsø pumpekanal er der et
ringe fald over blød og slammet bund. Herefter pumpes vandet videre, hvorefter der er et jævnt til
godt fald over sandet-leret bund i resten af forløbet, stedvis med lidt grus og sten. Pumpehuset kan
ikke passeres af optrækkende fisk, ligesom den rørlagte strækning i midtdelen formentlig er vanske-
ligt passabel for optrækkende fisk. Vandløbet er forurenet i hele sit forløb, idet der udledes husspil-
devand bl.a. til den øvre del fra Søgarde samt til midtdelen lige etter rærlægningen. Det sidste giver
anledning til store forekomster af sort slam. Spærringen ved pumpen er betegnet som total. Spær-
ringen ved rørledningen er betegnet som alvorlig. Åbent vandløb opstrøms 2 km. Omkostning me-
get stor. Prioritet Mellem. Forholdsvis begrænsede fiskevandsinteresser opstrøms. De biologiske
forhold i vandløbet er beskrevet ved Faunaindeks (DVFI) den 5. november 1997 således: Øvre
strækninger DVFI = 3, Midt strækninger DVFI = 1 og Nedre strækninger DVFI = 2. Målsætnin-
gen var således generelt ikke opfyldt. Der er ikke registreret ”rentvandsarter”. Endvidere er den fy-
siske variation ringe.

Vandkvalitet i vandløb. Vandkemiske data for vandløbene i området foreligger ikke. Der an-
vendes vejledende værdier med støtte i målestationen i Emb Å, Vejerslev Bæk fra perioden 1995-
2007. De beregnede gennemsnitlige koncentrationer af totalkvælstof er 9,1 mg/l og for totalfosfor
er gennemsnitsværdien 0,071 mg/l. Data fra Viborg Amt, Miljø og Teknik 2005: NOVANA, Vand-
løb. Status og udvikling 1989-2004, dateret Maj 2005 /10/, se nedenstående tabel 2.12.2.

Vandkvaliteten i grundvand. På grundlag af analyser fra Sejerslev Vandværk i området i perio-
den 1981-2010 kan grundvandets nitratindhold beskrives som liggende på 0,4-3 mg nitrat pr. liter.
En del af det grundvand, der strømmer til søen, vil dog sandsynligvis være fra højereliggende jord-
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lag og have et andet nitratindhold. Fosforindholdet (Total_P) kan på grundlag af 42 analyser beskri-
ves som liggende på 0,005-0,091 mg/l med et gennemsnit på i størrelsesordenen 0,030 mg/l.

Tabel 2.12.2 Målt vandføring, fosfortransport og kvælstoftransport i Vejerslev Bæk/ Emb Å kan lægges til
grund for vandkvalitetsdata for oplandet. Det antages, at fosfortransporten i projektområdet ligger på
et tilsvarende niveau med en gennemsnitlig koncentration på 0,071 mg/l og en samlet årlig fosfor-
transport på 116 kg P./10/(Målte værdier er fra Viborg Amt, Miljø og Teknik: NOVANA,
Vandløb. Status og udvikling 1989-2004, dateret Maj 2005).

N
&

P Vandløb og opland Transport,
kg/år start

Transport,
kg/år slut

Middel
vandfø-

ring

Konc. Ved
middel-
vandf.

Vejerslev Bæk/ Emb Å, 1.520 ha
(61 % sandjord 91 % dyrket)

34.304 31.104 114 l/s 9,1 mg N/l

K
væ

lst
of

,N

Sejerslev Bæk/Hundsø Kanal., 689 ha
(1-41% sandjord 77-86% dyrket)

(14.923*) 52 l/s 9,1 mg N/l

Vejerslev Bæk/ Emb Å, 1.520 ha
(61 % sandjord 91 % dyrket)

293 221 114 l/s 0,071 mg/l

F
os

fo
r,

P

Sejerslev Bæk/Hundsø Kanal, 689 ha
(1-41% sandjord 77-86% dyrket)

(116) 52 l/s 0,071 mg/l

* Sandsynligvis underestimeret, idet sandjordsprocenten er lav.

Tabel 2.12.3 Målt vandkvalitet i grundvand, Sejerslev Vandværk,

SEJERSLEV
VANDVÆRK

ENHED TOTAL
KVÆLSTOF

TOTAL
FOSFOR

1981-1986 (8 analyser) _mg/l 0,42-0,54 0,005-0,010
1987-1998 (16 analysr) _mg/l < 2,0 0,011-0,037

1999 _mg/l 0,4 0,015
2000-2008 (15 analyser) _mg/l < 0,5 0,003-0,091

2009 _mg/l 3 < 0,013
2010 _mg/l < 0,5 0,015

Gens. Perioden _mg/l - 0,017

Fosfortransporten til Hundsø. Der foreligger ingen data og i mangel af bedre skønnes indløbs-
koncentrationen af fosfor i overfladevand at være ca. 0,075 mg P/l. Grundvandets fosforkoncentra-
tion antages at være 0,03 mg P/l og den samlede tilførsel til søen angives som 0,06 mg P/l, idet der
kalkuleres med, at grundvandsbidraget udgør 1/3 af den samlede tilførsel.

Kvælstoftransporten til Hundsø. Der foreligger ingen data og i mangel af bedre skønnes ind-
løbskoncentrationen af kvælstof i overfladevand at være ca. 9 mg N/l. Grundvandets kvælstofkon-
centration antages at være <0,5 mg N/l og den samlede tilførsel angives som 7 mg N/l, idet der
kalkuleres med, at grundvandsbidraget udgør 1/3 af den samlede tilførsel.
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Kvælstoftransporten fra projektområdet

Da der ikke foreligger direkte målinger i oplandet beregnes kvælstof- og vandbalancen for
projektets nedsivnings- og udstrømningsområde ved opstilling af en simpel vandbalanceligning,
jf. Tabel 2.12.5, og ved at prediktere det gennemsnitlige årlige kvælstoftab ud fra vandbalancen,
andelen af dyrket areal og andelen af sandjord i nedsivningsområdet /16/.

Beregningsparametre. Projektområde syd for Kongevejen: Oplandet er 329 ha. Dyrknings-
procent i oplandet er 86,1. Sandjordsprocent i oplandet er 1,3.

Projektområde syd for Kongevejen: Oplandet er 276 ha. Dyrkningsprocent i oplandet er
77,3. Sandjordsprocent i oplandet er 41.

Nettonedbøren opgjort til 477 mm, som vist i tabel 2.4.3, anvendes.

Det gens. årlige kvælstoftab pr. hektar nedsivningsområde (Ntab ) predikteres udfra vandba-
lancen for nedsivningsområdet (A i mm), andelen af dyrket areal i nedsivningsområdet (D i %)
og andelen af sandjord i nedsivningsområdet (S i %). A: Nettonedbør = 477 mm, jf. tabel
2.12.4.

Projektområdet syd for Kongevejen:

Ntab = 1.088 exp(-2.487 + 0.671 ln (A) - 0.0032S + 0.0243D)

Ntab = 1.088 exp(-2.487 + 0.671 ln (447) - 0.00321,3 + 0.0243 86,1)

Ntab = 1.088 43,27 = 47,08 kg/ha.

Projektområdet nord for Kongevejen:

Ntab = 1.088 exp(-2.487 + 0.671 ln (A) - 0.0032 S + 0.0243D)

Ntab = 1.088 exp(-2.487 + 0.671 ln (447) - 0.003241 + 0.024377,3)

Ntab = 1.088 30,88 = 33,6 kg/ha.

Det samlede kvælstoftab i oplandet til projektområdet bliver således

Syd for Kongevejen: 329 ha á 47,08 kg N/ha/år = 15.490 kg N/ha/år

Nord for kongevejen: 276 ha á 33,60 kg N/ha/år = 9.265 kg N/ha/år

Nettotab fra projektområdet som følge af gødskning og dyrkning er ud fra den nuværende are-
alanvendelse og erfaringstal for gennemsnitlig årlig udvaskning beregnet til ca. 43 kg N/ha eller
i alt 3.594 kg N/år.

Fosfortransporten til Hundsø. Der foreligger ingen data og i mangel af bedre skønnes ind-
løbskoncentrationen af fosfor i overfladevand at være ca. 0,075 mg P/l. Grundvandets fosfor-
koncentration antages at være 0,03 mg P/l og den samlede tilførsel angives som 0,06 mg P/l,
idet der kalkuleres med, at grundvandsbidraget udgør 1/3 af den samlede tilførsel.
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2.13 VEJE, LEDNINGER OG BYGNINGER

Kommunevejen Kongevejen ligger i projektområdet på en strækning af ca. 135 m. Vejen er
opmålt på begge sider af det bestående Ø40 cm vejunderløb. I figur 2.13.1 er resultatet vist tilli-
ge med data fra Morsø Kommune’s højdemodel for vejmidte af Kongevejen.

Vejens funderings forhold er ikke nærmere undersøgt og er ikke kendt.

Figur 2.13.1 Profil af Kongevejen (vejmidte) på en 0,5km delstrækning, som passerer gennem projektområ-
det.

Kongevejen Sejerslev-Ejerslev, Pumpekanalen, Ø40 cm underløb i st. 250 m
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Figur 2.13.2 Profil af Søgårdsvej (vejmidte) på en 0,8km delstrækning fra Ejerslevvej til adressen Søgårds-
vej 41, Søholm.
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Figur 2.13.3 Profil af Ejerslevvej (vejmidte) på en 0,8km delstrækning fra Søgårdsvej til Hundsø Kanal.
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Kommunevejen Søgårdsvej tilligemed med privatvejen til ejendommen Søgårdsvej 41, der ligger
i projektområdet på en delstrækning er vist i figur 2.13.2. Figuren viser data fra Morsø Kommune’s
højdemodel for vejmidte af de respektive delstrækninger.

Komunevejen Ejerslevvej ligger udenfor projektområdet og ligger overalt over ca. kote 5,5 m på
strækningen fra Søgårdsvej til Hundsø Kanal, jf. figur 2.13.3.

Ejerslevvej fra Søgårdsvej til Hundsø Kanal
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Figur 2.13.2 Profil af Ejerslevvej på en 1,2 km delstrækning fra Søgårdsvej til Hundsø Kanal.

Telekabler i projektområdet findes alene på vejarealer ved projektområdet.

Højspændings ledninger, luftledninger og masteanlæg findes fra nord til syd i projektområdet, jf.
bilag 9.0. Thy-Mors Energi har oplyst, luftledninger i projektområdet vil blive nedtaget og kabellagt,
såfremt Hundsø retableres. Nord for Kongevejen ligger endvidere et højspændingskabel i projekt-
området. Dette kabel skal ved retablering af Hundsø forlægges til et tracé uden oversvømmelsesri-
siko. Der må påregnes forlægning på en delstrækning af ca. 600 m. Thy-Mors Energi har oplyst, at
omkostninger herved vil beløbe sig til ca. 130.000 kr. /15/.

Sejerslev Vandværk har oplyst, at der forefindes vandforsyningsledning i Kongevejen, begge
vejsider. Endvidere forefindes vandforsyningsledninger igennem projektområdet ved Sejerslev Bæk,
st. 3.399-3.919, se bilag 9.0. Det kan forventes, at vandforsyningsledninger i dette område skal op-
graves og genetableres på delstrækninger af sammenlagt ca. 200 m.

Omfanget af detaildræning i området i henhold til opmålinger og arkivoplysninger fra Hede-
selskabet samt udlånte drænplaner fra lodsejere i området er visualiseret på bilag 4.2. En række
drænsystemer er digitaliseret og vist i bilaget. En række ejendomme og bygninger ligger i eller tæt på
projektområdet. Enkelte af disse, som ved et umiddelbart skøn ligger lavt i området, er registreret
ved opmåling af sokkelkoter mv.

Ejendommen Ejerslevvej 26 er med hensyn til de to nærmest beliggende gyllebeholdere nærme-
re undersøgt ved kotesætning af beholdere og brønde. De eksisterende funderingsforhold er ikke
undersøgt, men der er indhentet umiddelbare tilgængelige oplysninger om byggedata hos ejeren.
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Figur 2.13.4 Plantegning med anlæg og terrænkoter målt ved ejendommen, Ejerslevvej 26.

Gyllebeholder syd er opført i 1992 og rummer ca. 1.590 m3. Beholderens diameter er ca. 22,5
m. Beholderen er 4 m dyb og i bunden er indbygget en pumpesump udformet som en 100 cm
brønd. Beholderens overkant er kotesat til kote 7,04 m DVR90. Beholderens bund er beregnet til
kote 3,04 m. Bund af pumpesump er oplyst som 1 m dybere, dvs. kote 2,04 m DVR90. Overkant af
Ø315 PVC Pejlebrønd er kotesat til kote 5,97 m DVR90. Pejlebrønd er forbundet med tilhørende
Ø 80 mm drænledning til registrering af grundvandstand.

Gyllebeholder nord er en Agri-Tank opført i 2006 og rummer 2.934 m3, elementhøjden er 4 m
og indvendig beholderdiameter er 29,48 m. Beholderens overkant er kotesat til kote 6,72 m
DVR90. Beholderens bund er beregnet til kote 2,72 – kote 1,72 m DVR90 (Skrånende bund).
Overkant af Ø315 PVC Pejlebrønd er kotesat til kote 5,55 m DVR90. Pejlebrønd er forbundet med
tilhørende Ø 80 mm drænledning til registrering af grundvandstand.

2.14 EJENDOMS- OG EJERFORHOLD

Morsø Kommune’s lodsejer fortegnelse for Hundsø Landvindingslag i området omfatter i alt 12
lodsejere. Hertil kommer 4 lodsejere af delarealer i projektområdet, som ikke afvandes ved hjælp af
pumpeanlæg og, som ligger i projektområdet ved Sejerslev Bæk. Evt. kan inddrages andre lodsejere
eller delarealer, som ligger tæt på det nuværende landvindingslag og projektomtådet.

Ejendoms- og ejerforhold vil blive nærmere beskrevet i en eventuel efterfølgende ejendoms-
mæssig forundersøgelse.
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3.0 PROJEKTEREDE ÆNDRINGER

Anlægsstrategi. De projekterede ændringer, anlægstrin 1-3, beskrives i nedenstående afsnit
3.1-3.9. Oplægget er, at anlægsarbejdet skal strække sig over flere år og udføres i flere trin af hensyn
til næringsstofbelastning, søens evne til kvælstoffjernelse samt endelig afklaring af projektets detail-
udformning udenfor Hundsø Landvindingslags interesseområde. Der kan eksempelvis kalkuleres
med anlægstrin 1-4 med følgende overskrifter:

Anlægstrin 1. Nedlæggelse af pumpestation samt udførelse af anlægsarbejderne i Hundsø
Landvindingslag, nord for Kongevejen. Diverse interimsløsninger for højvandsbeskyttet sø i kote
0,8-1,0 m DVR90, slutscenarium for søen nord for Kongevejen. År 1-3 efter projektstart, jf. ar-
bejdstidsplanen, tabel 3.9.1

Anlægstrin 2. Faunapassage under Ejerslevvej. Udvidet vejdæmning af Kongevejen samt etab-
lering af nødlagune mv., Ejerslevvej 26. Diverse interimsløsninger for højvandsbeskyttet sø i kote
1,0-2,0 m DVR90 syd for Kongevejen. År 3-4 efter projektstart, jf. arbejdstidsplanen, tabel 3.9.1

Anlægstrin 3. Faunapassage under Kongevejen. Etablering af stryg, afløb til Sejerslev Bæk.
Genåbning og restaurering af Sejerslev Bæk, ca. 1 km vandløbskorridor. Vandløbsbarriere i Afløbs-
kanalen/Hundsø Kanal og løsning for sø i kote 2,5 m DVR90, slutscenarium for søen syd for
Kongevejen. År 4-5 efter projektstart, jf. arbejdstidsplanen, tabel 3.9.1

Anlægstrin 4. Regulering af Sejerslev Bæk udføres under anlægstrin 3 eller der Gennemføres et
restaurerings- og ådalsprojekt for Sejerslev Bæk/ Sejerslev Kær som anlægstrin 4, slutscenarium for
søen nord for Kongevejen (evt. korresponderende vandstande i søerne nord og syd for Kongeve-
jen). Nærværende forundersøgelse vedrører Hundsø Landvindingslag og anlægstrin 4 er ikke en del
af nærværende projekt.

Anlægsarbejderne beskrives efter emne og anføres ikke kronologisk orden efter arbejdstidspla-
nen som vist i tabel 3.9.1.

3.1 VANDLØB OG DIGER

Anlægstrin 1. Afløbskanalen. Kontraklap ved pumpestationen afmonteres og geninstalleres ek-
sempelvis opstrøms eller nedstrøms underløbet ved Ejerslevvej af hensyn til fortsat højvandsbe-
skyttelse (interimsløsning). Pumpekanalen nord for Kongevejen, ca. 250 m og pumpekanalen syd
for Kongevejen, ca. 100 m sløjfes og planeres ved tilfyldning og ved afgravning af vandløbskanter-
ne, så der gendannes naturlige terrænformer omkring vandløbet. Rørunderløbet under Kongevejen
lukkes ved betonefterfyldning. Søndre afvandingskanal sløjfes, men efterlades uden terrænregule-
ringer. Brønd til 1 m dybde på rørlagt strækning fjernes. Funktionen af diget i Hundsø Landvin-
dingslag ophører, men diget efterlades uden terrænændringer, bortset fra ovennævnte gennemgrav-
ning til det mæandrerende afløb. Mindre grøfter og skeldiger i alt ca. 300 m sløjfes og planeres.
Eventuelle brøndringe, der er anbragt over terræn på private rørsystemer i området under kote 2,5
m, fjernes til ca. 1 m under terræn.

Anlægstrin 2. Faunapassager ved dels Ejerslevvej og dels Kongevejen udføres i anlægstrin 2.
Faunapassage under Ejerslevvej udføres som et 25 m langt Ø 50 cm rørunderløb eller et rørunder-
løb i større dimension. Der udføres nødvendige interimsløsninger ved Ejerslevvej for opstemnin-
ger af vandstanden i Hundsø fra ca. kote 1 m til ca. kote 2 m. Faunapassage under Kongevejen ud-
føres omtrent som vist på bilag 10.2, men tages først i brug på et senere anlægstrin. Der etableres et
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lavtbygget tunnelrør, som type 3 på 2,35 m2 med bredden 2,04 m og højden 1,50 m. Bunden af
tunnelrøret tænkes placeret i ca. kote 2,0 m DVR90, overkant af tunnelrøret placeres i ca. kote 3,5
m og tracéet vælges omtrent som vist, hvor vejens asfaltbelægning ligger kote 4,5 m eller højere.
Tunnelrøret forsynes med banket i ca. kote 2,65 m i den ene eller i begge sider. Alternativt kan tun-
nelrøret forsynes med træbro, som placeres i nævnte kote i den ene side af tunnelrøret. Tunnelrøret
samlede længde forventes at skulle være 10-18 m, som vist på profiltegningen, bilag 10.2. Der på-
regnes opsat autoværn i begge vejsider.

Anlægstrin 2. Der etableres et digeanlæg på matr. Nr. 1a V. Hunderup By, Ejerslev omtrent som
vist på bilag 10.2. Diget etableres med en lerkerne til ca. kote 2,5 m, men kan i øvrigt evt. opbygges
af tilkørt sandjord. Digets grundflade på 3.750 m2 og topografi omtrent som vist i bilag 10.2. Der
påregnes anvendt i størrelsesordenen 4.000 m3 fyldjord, idet diget er planlagt med en 3 m bred kro-
ne i kote 3,5 m og med anlægsskråninger med anlæg 1:8. Bag diget udlægges jordfyld til kote 2,7 m
og et delområde på 2.500 m2 - 5.500 m2 disponeres som nødlagune for gødningsopbevaring i eksi-
sterende gyllebeholdere. Anlægsarbejdet omfatter muldafrømning af ca. 4.000 m2 samt tilkørsel af
4.000 m3 digefyld, der hel eller delvis tages fra det fremtidige søareal.

Anlægstrin 3. Kommunevandløbene Sejerslev Bæk og Hundsø Kanal reguleres, idet oplandsaf-
strømning fra et delopland på 401 ha til Hundsø Kanal tilledes Sejerslev Bæk. Der henvises til bilag
10.0.

Oplandsafstrømningen til Hundsø Kanal fra Afløbskanalen forhindres ved anlæg af en barriere
i Afløbskanalen, st. 540-549. Rørledningen i Afløbskanalen, st. 534-549 (15 m) graves op og fjernes.
Afløbskanalen tilfyldes med lerfyld på en mindst 10 m lang delstrækning til minimum kote 3,5 m
DVR90. Skråningsanlæg 1:5. Sejerslev Bæk ledes gennem projektområdet, idet der gennemføres en
regulering på hele delstrækningen, st. 1.160 – st. 4.200. Der etableres et 130 m langt mæandrerende
tilløb og et 50 m langt mæandrerende afløb i projektområdet omtrent som vist på bilag 10.0. Den
nuværende delstrækning, st. 1.160-1.400 opretholdes som vandløb, men nedklassificeres til et privat
vandløb. Ved reguleringen øges vandløbets bundbredde, således at det resulterende vandspejl i
bækken ved en given afstrømning udtrykt i l/s/km2 opland er den samme efter som før projektets
gennemførelse. Private bygværker, overkørsler ved vandløbet fornyes om nødvendigt til større rør-
dimension. Der kalkuleres overslagsmæssigt med, at i alt 3 stk. overkørsler á 8 m længde skal forny-
es.

Sejerslev Bæk, st. 3.399 – st. 3.919, som er rørlagt med Ø 80 cm, genåbnes ved at forlægge
vandløbet syd, vest og nord om Kraghøjvej/ sommerhusområdet til et åbent forløb i bunden af en
ca. 20 m bred vandløbskorridor, se bilagene 10.0 og 10.1. Den forlagte strækning bliver på ca. 1 km.
Vandløbskorridoren udgraves med bundbredde 20 m og anlæg ca. 8. Anlægges vandløbskorrido-
rens bund ca. 0,8 m over vandløbets regulativmæssige bund skal afgraves 36.580 m3 i et projektareal
på 4,36 ha, hvor der foretages muldafrømning/muldtilbagelægning. De afgravede fyldmængder flyt-
tes til udsætningsområder på tilgrænsende arealer og/eller anvendes ved terrænændringer andre ste-
der i projektområdet (ved Kongevejen og ved Ejerslevvej). I udsætningsområder skal ligeledes ske
muldafrømning og muldtilbagelægning. Den bestående rørledning på den berørte 235 m delstræk-
ning, st. 3.399-3.634, graves op og fjernes. Rør kan evt. efter behov genanvendes ved nødvendige
(dobbeltrør)markoverkørsler i vandløbet. Bestående Ø 70 cm vejunderløb under Hulhøjen fornyes i
en større rørdimension.
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3.2 TÆRSKLER OG STRYG

Anlægstrin 3. Afløb fra søen syd for Kongevejen gennem Afløbskanalen og Hundsø Kanal brin-
ges til ophør, idet der etableres afløb mod nord til Sejerslev Bæk, st. 1.600. Der er etableres i alt 500
m nyt vandløb, som på en delstrækning nærmest Kongevejen udformes som et ca. 20 m langt stryg
med 10 ‰ fald, bundbredde 50 cm og anlæg 1. Afløbets fald i øvrigt skal være retliniet fra bunden
af stryget til bunden af Sejerslev Bæk, st. 1.600. De hydrauliske forhold i dette afløb og specielt i
stryget er bestemmende for søens vandspejl, som beskrevet i afsnit 4. Efter behov etableres et
bredkronet overløb i vandløbsbarrieren i Afløbskanalen, f. eks. i kote 2,65 m DVR90 og i 2 m
bredde med afløb til Hundsø Kanal.

3.3 PUMPER

Anlægstrin 1. Afvandingspumperne bliver overflødige, de afmonteres og fjernes. Pumpebygvær-
kerne omfattende betonkonstruktioner, pumpehus og de overjordiske dele af pumpebrønd skal
nedrives og fjernes. Tilstødende bygværker i form af frontmure og klapbrønde mv. skal ligeledes
fjernes, i den udstrækning disse ligger højere, end det omgivende terræn

Anlægstrin 3. I pumpebrønden, benævnt Pumpebrønd, vist på bilag 10.2 anbringes en kloak-
pumpe eller en lille afvandingspumpe til periodisk brug i forbindelse med tømning af gyllebeholde-
re. Løftehøjden bliver ca. 1 m.

3.4 AFVANDINGSGRØFTER OG AFLØB FRA EKSISTERE NDE DRÆN

De eksisterende drænsystemer og -ledninger på arealerne indenfor projektgrænsen skal som ho-
vedprincip bringes ud af drift. I den udstrækning, at hoveddræn eller grøfter tillige afvander arealer,
som ligger omkring projektgrænsen eller udenfor denne, skal disse dog opretholdes og om nødven-
digt forbedres blandt andet ved at sikre afløbet til søen. Sådanne hoveddræn, der ligger under ca.
kote 2,7 m, genåbnes som åbne vandløb. Det tilstræbes, at delstrækninger af hoveddræn nærmest
projektgrænsen ikke genåbnes, men opretholdes som overkørsler i projektområdet. De genåbnede
hoveddræn, vandløb udføres omtrent som vist på bilag 10.0. Der er tale om i alt ca. 2,5 km vand-
løb, der skal fungere som ”sivegrøfter”, hvorfra afstrømningen fra det drænede opland bedst muligt
fordeles til engarealerne i projektområdet.

3.5 SPILDEVANDSANLÆG

Anlægstrin 3. Overalt omkring ejendomme tæt på projektområdet, hvor der forefindes private
nedsivningsanlæg, hvis funktion er truet af et højt grundvandsspejl, skal det sikres, at der ikke sker
forringelser som følge af nærværende projekt. Det må påregnes, at der bliver behov for tekniske
forbedringer af nedsivningsanlæg eksempelvis ved etablering af sandfiltre og spildevandspumper el-
ler lignende på følgende ejendomme: Søgårdsvej nr. 41 og eventuelt enkelte andre.

3.6 BESKYTTELSE AF VEJE, HUSE OG LEDNINGER

Det er foreløbigt vurderet, at en fiksering af grundvandspejlet i kote 2,5 m syd for Kongevejen
og i kote 2,0-2,5 m nord for Kongevejen samt eventuelle kortvarige vandspejlsstigninger til kote 2,7
m ikke vil have negativ indflydelse på vejens bæreevne.

Anlægstrin 1 eller 3. Thy-Mors Energi´s højspændingskabel nord for Kongevejen, hvor der er
oversvømmelsesrisiko, nedlægges i et nyt tracé uden oversvømmelsesrisiko, i alt ca. 600 m.
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Anlægstrin 2. Af hensyn til såvel vej- som trafiksikkerhed på en ca. 160 m lang delstrækning af
Kongevejen foreslås vejdæmningen her udvidet på såvel vejens nordside som sydside omtrent som
vist på bilag 10.2. Vejdæmningens overkant holdes i omtrent samme kote som vejbanen i en samlet
bredde af ca. 30 m, dvs. i 12-13 m bredde på begge sider af vejen. Anlægsskråningerne ud mod søen
foreslås til 1:8 og der må påregnes anvendt i størrelsesordenen 7.000 m3 fyldjord. Den foreslåede
brede vejdæmning mindsker behovet for et egentligt dobbeltsidet autoværn i stål eller beton. Even-
tuelt kan udlægges natursten som en slags autoværn. Ved faunapassagen under Kongevejen foreslås
der etableret autoværn i begge sider. Der etableres nyt vejunderløb i dimension Ø 25 cm under pri-
vatvejen til ejendommen Søholm, Søgårdsvej 41.

Der etableres i to niveauer omfangsdræn i minimum 15 m afstand ved de 2 gyllebeholdere på
matr. Nr. 1a V. Hunderup By, som vist på bilag 10.2. Overdimensionerede hoveddræn lægges med
1-2 ‰ fald lidt under og lidt over kote 1,5 m. I samme tracé lægges ligeledes overdimensionerede
hoveddræn med 1-2 ‰ fald lidt under og lidt over kote 2,5 m. Drænene leveres med bevikling og
nedlægges i en sammenhængende filtergruspakning til 30 cm over drændybde. Ledningsgraven fyl-
des op til terræn med skarpt sand, idet opgravet fyld anvendes ved terrænmodelleringen beskrevet i
afsnit 3.1.

Anlægstrin 3. Sejerslev Vandværks vandledninger til sommerhusområdet på Kraghøjvej skal op-
graves og genetableres i den foreslåede vandløbskorridor på delstrækninger af sammenlagt ca. 100
m længde.

Projektgrænsen afspejler ikke nødvendigvis grænsen for påvirkninger, når det drejer sig om
bygninger eller andre tekniske anlæg, som ligger tæt på nuværende høje sekundære grundvandsspejl
i området. Der ligger foruden de 2 ovennævnte ejendomme (Ejerslevvej 26 og Søgårdsvej 41) enkel-
te ejendomme tæt på projektområdet. Der kan være behov for afværgeforanstaltninger for flere
ejendomme og tekniske anlæg, end de foreslåede. Dette gælder specielt ejendomme med lavtliggen-
de nedsivningsanlæg og/eller ejendomme med kælderrum, mv.

3.7 RYDNING

På alle vanddækkede arealer samt arealer med oversvømmelsesrisiko ved vådområdeprojektets
gennemførelse skal gennemføres rydning af eksisterende levende hegn og anden træbevoksning.
Det drejer sig om sammenlagt ca. 1 ha, jf. bilag 5.1.

3.8 EJERFORHOLD

Ejerforholdene vil efter al sandsynlighed blive ændret ved vådområdeprojektets gennemførelse.
Der henvises til den planlagte ejendomsmæssige forundersøgelse.

3.9 OVERORDNET ARBEJDSTIDPLAN

Der er i nedenstående tabel 3.9.1 opstillet en foreløbig og overordnet arbejdstidsplan for de be-
skrevne og planlagte anlægsarbejder. Tidsplanen skal efterfølgende justeres efter projektets start-
tidspunkt på året samt efter detailplanen for projektet.
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Tabel 3.9.1 Overordnet arbejdstidsplan for retablering af Hundsø – slutscenarium efter anlægstrin 1-4.

Retablering efter anlægstrin 1, 2, 3 og eventuelt 4 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Kvartaler 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Post 1 Sejerslev Bæk, regulering, vandløbsarbejder
Hovedoprensning med øget bundbr. 2.280 m
Nyt vandløb gennem Hundsø Landvindingslag, 180 m
Fornyelse af private overkørsler, 3 stk.
Post 2 Sejerslev Bæk, forlægning, terrænmodellering
Opgravning Ø 80 cm rørledning, 235 m
Nyt vandløb i korridor, 1.000 m
Nyt vejunderløb Hulhøjen
Jordarbejder, muldjord, 7,36 ha
Jordarbejder råjord, 26.600 m3

Jordarbejder råjord, flytning 4 km 10.000 m3

Post 3 Hundsø Kanal, regulering
Rørledningsarbejde, 35 m
Jordarbejder, 200 m3

Post 4 Faunapassager Kongevejen og Ejerslevvej
Kongevejen, Ø 200 cm, autoværn 50 m
Ejerslevvej, Ø 100 cm, autoværn 50 m
Post 6 Nødlagune ved Ejerslevvej 26
Digeanlæg
Jordarb., muldjord 3.750 m2 , Råjord, ler, 1.000 m3 ,
Råjord 3.000 m3, Jordfyld ved digeanlæg, 1.000 m3

Beplantninger
Post 7 Omfangsdræn mv. ved Ejerslevvej 26
Enkelt- og Dobbeltdrænledninger, 80 m, 200 m
Filtergrus pakning - Sandopfyldning af rørgrav
Etablering af Ø100 cm brønde, 5 stk.
Lille afvandingspumpe, strømforsyning
Post 8 Øvrige arbejder, projekterede anlæg
Pumpestation og pumpe nedtagning
Pumpekanalen lukning og planering, 350 m
Rørunderløbet lukning, 15 m –
Fjernelse af brønde, 5 stk.
Mindre grøfter planering 300 m –
Nyt vandløb N for Kongevejen, 500 m -
Stenstryg, 25 m –
Etablering af sivegrøfter 2.500 m
Sikring af nedsivningsanlæg, dispositionsbeløb –
Vejunderløb Søgårdsvej 41, 8 m
Vandforsyningsledning forlægning, 200 m
Rydning af hegn/træbevoksninger, 1 ha
Post 9 Thy-Mors Energi A/S Højspændingskabel
Forlægning af kabel nord for Kongevejen, 600 m ? ?
Ådalsprojekt for Sejerslev Bæk/Sejerslev Kær, trin 4
Diskussion, evt. forundersøgelse/ planlægning
Udførelse/ eller senere udførelse ? ? ? ?
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4.0 KONSEKVENSER AF AT RE ALISERE PROJEKTET

4.1 A FSTRØMNING, VANDSTAND OG VANDLØBSDYNAMIK

Afstrømningen fra projektområdet er skønnet til i middel at være 33 l/s, idet der om sommeren
forventes en gens. afstrømning på 23 l/s og om vinteren en gens. afstrømning på 43 l/s. Afstrøm-
ningen i Sejerslev Bæk, st. 1.600 m – st. 4.200 m, øges hermed med 90-100 % ved en realisering af
projektet. Årsmiddel afstrømningen øges således fra ca. 33 l/s til 66 l/s, sommermiddel fra ca. 23
l/s til 46 l/s og vintermiddel fra ca. 43 l/s til 86 l/s.

Vandspejlsberegningerne, jf. afsnit 2.4, tyder på, at uden regulering af Sejerslev Bæk's åbne for-
løb vil en vandstand i kote 2,05 m til 2,55 m i området være hyppigt forekommende i Hundsø nord
for Kongevejen og en vandstand i kote 2,16 m til 2,57 m vil være hyppigt forekommende umiddel-
bart nedstrøms den planlagte faunapassage under Kongevejen. De højeste vandspejl i projektområ-
det skønnes at blive på i størrelsesordenen kote 2,55 m til 2,75 m.

Ved projektets detailplanlægning skal Sejerslev Bæk's åbne forløb, st. 1.400-3.399 og st. 3.919-
4.200 reguleres og restaureres, idet konsekvenserne af bækkens øgede vandføring skal være et vand-
spejlsforløb sommer og vinter, der svarer til vandløbets nuværende vandspejlssvingninger. Der bli-
ver således ingen afvandingsmæssige konsekvenser for bredarealerne til Sejerslev Bæk udenfor pro-
jektområdet. Vandspejlsberegningerne, jf. afsnit 2.4, tyder på, at med regulering af Sejerslev Bæk's
åbne forløb vil en vandstand i kote 2,02 m til 2,47 m i området være hyppigt forekommende i
Hundsø nord for Kongevejen. En vandstand i kote 2,15 m til 2,55 m vil være hyppigt forekom-
mende umiddelbart nedstrøms den planlagte faunapassage under Kongevejen. Det højeste vand-
spejl i projektområdet skønnes at blive på i størrelsesordenen kote 2,55 m til 2,75 m.

I Hundsø Kanal ved projektområdets østlige afgrænsning etableres et bredkronet overløb i kote
2,68 m DVR. Overløbet vil normalt ikke være i brug, men overløbet kan være i brug under ekstre-
me afstrømningshændelser eventuelt i forening med kraftig vindstuvning fra nord og nordvest.

Overløbet sikrer et absolut maksimalt vandspejl i søen syd for Kongevejen i kote 2,70 m. De
forekommende vandstande i søen syd for Kongevejen kan beskrives i henhold til nedenstående
vandbalanceberegninger.

Vandbalance i søen syd for Kongevejen.

Med de i afsnit 2.2 oplistede forudsætninger er gennemført simple vandbalanceberegninger og
de resulterende vandstande i søen for perioden 1995-2006 er vist i figur 4.1. De resulterende vand-
stande i søen beregnet for et tørt år (som 1997) er vist i figur 4.3. Det kan forventes, at vandstanden
vil variere mellem kote ca. 2,37 m og kote ca. 2,57 m DVR90. De resulterende vandstande i søen
beregnet for et vådt år (som 2000) er vist i figur 4.4. Det kan forventes, at vandstanden vil variere
mellem kote ca. 2,42 m og kote ca. 2,68 m DVR90. Ved beregningerne er det forudsat, at der ikke
sker udsivning fra søen.
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Vandbalance i Hundsø med afstrømninger pr . km2 som Vejerslev Bæk 1995-2007
og ved henh. aktuel gens. nedbør og 50 % af aktuel gens. nedbør
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Figur 4.1 Vandbalance i søen ved givne forudsætninger som registreret i afsnit 2.2. Det er endvidere forudsat, at der
ikke sker udsivning fra søen.

Regneeksempler ved forskellige udformninger af afløbsstryget fra søen er vist i tabel 4.2

Tabel 4.2 Vandspejlsvariationer og vandspejlskoter i søen med bundbredde af afløbsstryget ved
Kongevejen på 25 cm, 50 cm henholdsvis 75 cm. Afløbsstrygets i øvrigt med anlæg 1 og
10 promille fald.

Søens vandstand (perioden 1995-2006)
Afløbets udformning/nedbørsforhold Højeste, m

DVR90
Laveste, M
DVR90

Variationer,
cm

Bundbr . 25 cm og normal nedbør på søen 2,74 2,44 30
Bundbr . 25 cm og 50 % af normal nedbør på søen 2,73 2,40 23
Bundbr . 50 cm og normal nedbør på søen 2,68 2,41 27
Bundbr . 50 cm og 50 % af normal nedbør på søen 2,66 2,37 19
Bundbr . 75 cm og normal nedbør på søen 2,67 2,42 25
Bundbr . 75 cm og 50 % af normal nedbør på søen 2,66 2,39 17
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Vandbalance i Hundsø med afstrømninger pr. km2 som Vejerslev Bæk i et tørt år,
1997 og ved henh. aktuel gens.nedbør og 50 % af aktuel gens. nedbør
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Figur 4.3 Vandbalance i søen i 1997 (tørt år) ved givne forudsætninger som registreret i afsnit 2.2. Det er endvidere forudsat,
at der ikke sker udsivning fra søen..

Vandbalance i Hundsø med afstrømninger pr. km2 som Vejerslev bæk i et vådt år,
2000 og ved henh. aktuel gens. nedbør og 50 % af aktuel gens. nedbør.
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Figur 4.4 Vandbalance i søen i 2000 (vådt år) ved givne forudsætninger som registreret i afsnit 2.2. Det er endvidere forudsat,
at der ikke sker udsivning fra søen.

Opholdstiden i søen vil om sommeren være på i størrelsesordenen 492 dage syd for Kongevejen,
mens opholdstiden om vinteren i middel kan forventes at være på ca. 261 dage. Den gennemsnitlige
opholdstid for året er 261 dage for søen syd for Kongevejen og 7 dage for søen nord for Kongevejen.
Søens reservoirvirkning i forhold til karakteristiske afstrømninger fra oplandet fremgår af tabel 4.7.
Vandstanden kan stige ca. 6 cm syd for Kongevejen på et døgn ved en 10 års maks-afstrømning, mens
vandstandsstigningen nord for Kongevejen kan være på i størrelsesordenen 40-50 cm ved den samme
afstrømning på ha opland.
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Vandbalance i Hundsø 1997, et tørt år
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Vandbalance i Hundsø 2000, et vådt år

0

50

100

150

200

250

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Afstrømningsperioden 2000 (vådt år)

Ti
llø

b/
af

lø
b

fr
a

sø
en

,m
m

pr
.d

ag Tilløb + nedbør - fordampning

Tilløb

Afløb

Figur 4.5 Vandbalancer i Hundsø for et tørt og et fugtigt år ved givne forudsætninger som registreret i afsnit 2.2.
Beregninger for ”Tilløb+nedbør–fordampning”, ”Tilløb” og Afløb” vist som mm pr. dag.
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Figur 4.6 Vandspejlsberegninger baseret på de opmålte forhold i Sejerslev Bæk, et manningtal på 20 og oplandstil-
strømninger, som forekommer efter projektgennemførelsen, tværprofildata i St. 1.100, hvilket samtidig
kan repræsentere data for afløbet fra søen umiddelbart nedstrøms planlagt stryg og faunapassage ved Kon-
gevejen.

Tabel 4.7 Vandspejlskoter i søen efter 100, 200 og 300 dage uden afløb fra søen og med start i et tørt år, eksempli-
ficeret ved år 1997, den 1/1 eller i et vådt år, eksemplificeret ved år 2000 den 1/1 samt ved forskellige
middelafstrømninger.

VOLUMEN AF SØEN, M3 OG RESULTERENDE
VANDSPEJLSKOTE, M

VED STARTVANDSPEJL I LAVESTE
TERRÆNPUNKT DEN 1. JANUAR

EFTER ANTAL DAGE

AFSTRØMNING
L/S/KM2

100 200 300
Var. Som tørt år 259.181 m3=1,16 372.146 m3=1,40 490.292 m3=1,65
Var. Som vådt år 471.107 m3=1,61 661.637 m3=2,01 849.414 m3=2,41
9,8 Vintermiddel 364.090 m3=1,38 728.179 m3=2,15 1092.269 m3=2,93
7,5 Årsmiddel 278.640 m3=1,20 557.280 m3=1,79 835.920 m3=2,38
5,2 Sommermiddel 193.190 m3=1,02 386.381 m3=1,43 579.571 m3=1,84
Plus nedbør minus for-
dampning, i alt
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Tabel 2.4.9 Beregninger af vandspejl i Sejerslev Bæk til belysning af sandsynlige konsekvenser sommer (manningtal
15/20) og vinter (manningtal 30). Opmåling af vandløb samt regulativdimension af vandløb ligger til
grund for konsekvensberegningen (ændring af vandstand i cm).

Vandspejlskote, ændring i cm efter projektgennemførelsen
Opmålingsdata ligger til grund for koteberegning

Vandspejlskote, ændring i cm efter projektgennemførelsen
Regulativdata ligger til grund for koteberegning

Afstrømning L/s
/
Km2

St. 1.100
Opstrøms
projekt-
området

St. 1.400
Hjørne af di-

geanlæg,
Hundsø

St. 1.600
Udløb

Roseneng Rør-
ledning

St. 3.933
Sommerhus

området

Sommer Vin Sommer Vin Sommer Vin Sommer Vin
Manningtal 15 20 30 15 20 30 15 20 30 15 20 30

0 0 0 8 8 6 9 8 6 7 3 3Årsmiddel 8
-3 -3 -2 -1 -2 -3 4 3 2 6 4 4
1 0 -1 11 9 7 11 10 7 9 6 4Årsmiddel x 1½ 12,

5 -3 -4 -3 1 -1 -2 5 4 3 9 7 5
7 4 1 16 13 11 17 14 12 15 11 7Årsmiddel x 3 25
-1 -3 -4 5 2 1 9 6 5 17 14 10
10 7 3 18 15 13 19 16 13 16 13 10Forekommende

sommerafstr.
33

1 -1 -3 7 4 3 10 8 7 20 17 12
15 12 7 22 20 16 23 21 17 19 17 13Medianmaks. 50
5 2 -1 11 8 5 14 12 9 26 22 17
21 18 13 26 24 20 27 25 21 23 21 165 årsmaks. 75
10 6 3 15 12 9 18 15 12 32 28 21

Afstrømning L/s/
Km2

Vandspejlskote, ændring i cm efter projektgennemførelsen
Opmålingsdata ligger til grund for koteberegning

Vandspejlskote, ændring i cm efter projektgennemførelsen
Regulativdata ligger til grund for koteberegning

St. 1.100
Opstrøms

projekt-
området

St. 1.400
Hjørne af di-

geanlæg,
Hundsø

St. 1.600
Udløb

Roseneng
Rørledning

St. 3.933
Sommerhus

området

Manningtal 20 30 20 30 20 30 20 30
0 0 8 6 8 6 3 3Årsmiddel 8
-3 -2 -2 -3 3 2 4 4
0 -1 9 7 10 7 6 4Årsmiddel x 1½ 12,5
-4 -3 -1 -2 4 3 7 5
4 1 13 11 14 12 11 7Årsmiddel x 3 25
-3 -4 2 1 6 5 14 10
7 3 15 13 16 13 13 10Forekommende

sommerafstr.
33

-1 -3 4 3 8 7 17 12
12 7 20 16 21 17 17 13Medianmaks. 50
2 -1 8 5 12 9 22 17

18 13 24 20 25 21 21 165 årsmaks. 75
6 3 12 9 15 12 28 21
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4.2 PÅVIRKET AREAL

Dyrkningsforholdene kan forventes påvirket inden for den på bilag 2.0 og øvrige bilag viste
projektgrænser. De påvirkede arealer defineres som arealer, hvor der sker ændringer i afdræ-
ningsmuligheder og/eller -behov af hensyn til dyrkning. Dette sker specielt i områder, der aktivt er
afvandet til de nuværende pumpekanaler i området. Vandstanden i søen syd for Kongevejen vil ty-
pisk være lavere end vandstanden i Sejerslev Bæk, mens vandstanden i søen nord for Kongevejen
vil være identisk med vandstanden i Sejerslev Bæk. Principielt sker der ikke ændring eller forringelse
af afvandingsmuligheder for arealer, der under de nuværende forhold drænes til Sejerslev Bæk. Ind-
sivning under de nuværende forhold til de pumpede områder vil blive reduceret, når gradienten på
grundvandsspejlet mindskes. Der er alene foretaget grundvandspejlinger i området ved eksisterende
bygningsanlæg, gyllebeholdere, Ejerslevvej 26, jf. afsnit 2.4, tabel 2.4.10. Grundvandstanden ligger
her typisk ca. 0-1 m højere end søens planlagte vandspejl i 2,5 m.

En hævning af grundvandstanden generelt i området med 2,5-3,0 m forventes ikke at medføre
store ændringer i grundvandsstrømninger, men små ændringer kan forekomme. Disse har speciel
betydning i og tæt på området, hvor arealer og kældre/andre bygningsdele eller nedsivningsanlæg
ligger lavt og udsat i forhold til søen og det retablerede vandspejl. Projektgrænsen fastlægges ud fra
den forventede grundvandspåvirkning ved at hæve det permanente grundvandsspejl i søen til kote
2,5 m DVR90. Det forventes, at tilgrænsende arealer, som ligger lavere end 2 m over søens vand-
spejl, generelt vil blive påvirket, dog afhængig af afstanden til pumpestationen og det kunstigt lave
grundvandsspejl.

Hypsograf for Hundsø Landvindingslag syd for Kongevejen
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Figur 4.2.1 Vanddækket areal i ha, gennemsnitlig vanddybde i m og vandvolumen i m3 af sø i delområdet syd
for Kongevejen ved forskellig vandspejlshøjde.
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Hypsograf for Hundsø Landvindingslag nord for Kongevejen
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Figur 4.2.2 Vanddækket areal i ha, gennemsnitlig vanddybde i m og vandvolumen i m3 af sø i delområdet
nord for Kongevejen ved forskellig vandspejlshøjde.

Projektgrænsen afspejler ikke nødvendigvis grænsen for påvirkninger, når det drejer sig om bygnin-
ger eller andre tekniske anlæg. Der ligger enkelte ejendomme tæt på projektområdet, som har stået på
grunden også før søen blev afvandet. Det kan ikke udelukkes, at der vil opstå behov for afværgeforan-
staltninger for flere ejendomme og tekniske anlæg. Dette gælder specielt for ejendomme med kælder-
rum, for lavtliggende nedsivningsanlæg mv.

Oversvømmelsesrisikoen i området vil generelt blive mindre, idet reservoiret i vandsystemerne efter
søens etablering er øget meget væsentligt i forhold til nuværende tilstande. De højeste vandspejl, der vil
kunne opstå i området er beregnet til ca. kote 2,75 m DVR90. Oversvømmelsesrisiko er derfor alene til
stede på arealer under denne kote. Oversvømmelsesrisikoen er stor på arealer, som ligger tæt på søen
nord for Kongevejen. Forskelle i fordampning og oplandstilstrømning vil give svingninger i søens
vandspejl afhængigt af detailudformningen af det nye afløb og restaureringen af Sejerslev Bæk. Over-
svømmelse i projektområdet samt på bredarealer til Sejerslev Bæk sker alene i forbindelse med større
afstrømninger, eventuelt kombineret med forekomst af massiv grødevækst i bækken.

4.3 A REALKLASSIFIKATION EFTER FUGTIGHEDSFORHOLD

Områdets tilstand efter projektets gennemførelse er på bilag 10.0 vist med søens udstrækning og
dybdeforhold ved et vandspejl i kote 2,50 m og i kote 2,00 m DVR90, som vil være typiske vandspejl
syd og nord for Kongevejen. Arealfordeling med forskellige vanddybder og mere eller mindre våde
enge er vist i tabel 4.3.1.
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Tabel 4.3.1 Arealfordeling af projektområde og dybdeforhold i søen ved vandspejlskoten 2,00 m DVR90 nord
for Kongevejen og 2,50 m DVR90 syd for Kongevejen.

Arealfordeling/ Dybdeforhold Projektområde, ha Projektområde, i alt
Hundsø Landvindingslag: Syd Nord Ha %
Vanddybde 3,25 - 3,50 m 0,17 0,00 0,17 0,2
Vanddybde 3,00 - 3,25 m 0,32 0,00 0,32 0,4
Vanddybde 2,75 - 3,00 m 2,21 0,00 2,21 2,6
Vanddybde 2,50 - 2,75 m 9,79 0,00 9,79 11,6
Vanddybde 2,25 - 2,50 m 8,03 0,00 8,03 9,5
Vanddybde 2,00 - 2,25 m 5,92 0,00 5,92 7,0
Vanddybde 1,75 - 2,00 m 5,43 0,00 5,43 6,4
Vanddybde 1,50 - 1,75 m 3,53 0,02 3,55 4,2
Vanddybde 1,25 - 1,50 m 2,76 0,05 2,81 3,3
Vanddybde 1,00 - 1,25 m 2,50 0,17 2,67 3,2
Vanddybde 0,75 - 1,00 m 2,16 0,38 2,54 3,0
Vanddybde 0,50 - 0,75 m 2,03 0,59 2,62 3,1
Vanddybde 0,25 - 0,50 m 2,07 0,67 2,74 3,3
Vanddybde 0,00 - 0,25 m 2,29 1,05 3,34 4,0

Sø, i alt 49,21 2,93 52,14 61,9
Sumpede enge* 5,11** 2,53* 7,64 9,1
Våde enge, afgræsning 5,73 2,24 7,97 9,5
Fugtige enge 5,78 2,35 8,13 9,7
Tørre enge 5,61 2,02 7,63 9,1
Overgangszone 0,72 0,00 0,72 0,9

Enge, i alt 22,95 9,14 32,09 38,1
Projektområde i alt 72,16 12,07 84,23 100,0
Ved Sejerslev Bæk:
Våde enge 2,00
Tørre enge ell. overgangszoner 2,36

Enge, i alt 4,36 100,0
Projektområder i alt 88,59 -
* med oversvømmelser ** arealer nærmest søen med oversvømmelser

Retablering af søen nord for Kongevejen tænkes udført således, at vandstanden vil være bestemt af
de hydrauliske forhold i Sejerslev Bæk, som reguleres og restaureres, idet specielt 520 m rørlagt kystnært
vandløb genåbnes ved etablering af en ca. 1 km lang vandløbskorridor syd, vest og nord for Kraghøjvej
med eksisterende sommerhusbebyggelse. Der er planlagt et korridorareal på i alt 4,36 ha, hvoraf ca. 2
ha kan forventes at henligge som våd eng med oversvømmelsesrisiko, mens ca. 2,36 ha får karakter af
tør eng eller overgangszone, se bilag 10.0 og 10.1.

Reguleringen og restaureringen af Sejerslev Bæk samt detailudformningen af afløbet fra søen syd
for Kongevejen tænkes udført således, at vandstanden i søen vil være bestemt af de hydrauliske forhold
på en øvre delstrækning af afløbet, nærmest Kongevejen.

Søens vandspejl syd for Kongevejen vil det meste af tiden være upåvirket af vandstanden i Sejerslev
Bæk.
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Projektområdet forvandles til et vådområde med søer på ca. 52 ha og mere eller mindre fugtige en-
ge på ca. 32 ha plus ca. 2 ha vandløbsnære fugtige enge ved delstrækning af Sejerslev Bæk, som anført
på bilagene 10.0 og 10.1 og i ovenstående tabel 4.3.1.

4.4 SKØNNET VANDKVALITET I SØEN

Den fremtidige vandkvalitet i søen skønnes på grundlag af de indsamlede oplysninger sammenholdt
med oplysninger fra andre undersøgelser af søers vandkvalitet.

Der har ikke været afsat ressourcer til at fremskaffe dokumenterede data for de vigtigste vandkemi-
ske parametre i så kort en undersøgelsesperiode. I tabel 4.4.1 er foretaget opsummering af en række
registrerede eller skønnede data, som har betydning for vandkvaliteten i søen.

Tabel 4.4.1 Opsummering af en række registrerede data.

GRUNDVANDS
TILLØB

ÅBNE TILLØB

SYD FOR
KONGEVEJEN

Nord for
Kongevejen

Total-P i tilløb (gens. 0,06 mg/l) 0,03 mg/l 0,075 mg/l
Total-N i tilløb (gens. 7 mg/l) < 0,5 mg/l 7-10 mg/l
Opholdstid i søen, sommer 492 dage 5,39 dage
Opholdstid i søen, vinter 261 dage 10,16 DAGE
Opholdstid i søen, år 341 dage 7,04 dage

Søen S er på 886.214 m m3, Søen N er på 13.232 m3, årsmid 7,5 l/s/km2, sommid 5,2 og vinmid 9.8. Opland S er 4,01 km2, Opland N er 2,90 km2 .

Der foreligger ikke målinger af stoftransporten i oplandet og stofbalance og vandkvalitet baseres derfor
på erfaringstal som anført. Der anvendes balancer, som anført i tabel 4.4.2 til beregning af total-N i
tilløb samt af N-tilførsel til projektområdet.

Næringsstof belastning

Okker. Hele søarealet og projektområdet er kortlagt som okkerpotentielt område. En linie fra
Pumpstationen og mod sydvest deler projektområdet i okkerklasse I nord for linien og okkerklasse IV
syd for linien. Gennemførelse af vådområdeprojektet vil stærkt begrænse jernudvaskningen, idet der er
tale om en betydelig grundvandshævning i store dele af projektområdet. Dette vil forsegle eventuelle
forekomster af pyrit både over og under den nuværende grundvandsstand, hvilket vil forhindre yderli-
gere jernudvaskning fra arealet og tilligemed reducere den nuværende jernudvaskning. Der vil således
være tale om en forbedret vandkvalitet med hensyn til jernindhold i vandområderne. Jernindholdet
spiller endvidere en vigtig rolle for fosfor omsætningen.

Kvælstof. Total-N koncentrationen i tilløbene til søen kan forventes, at være 7-10 mg/l eller høje-
re. Den nævnte koncentration repræsenterer hele oplandet. Udstrømning af drænvand til søen kan be-
tyde, at der tilføres vand med et væsentligt højere indhold af total-N. Transportstrømmen af grund-
vand, som passerer de omgivende engarealer, kan dog påregnes at være renset for nitrat og have en
meget lille N-koncentration. Den samlede grundvandstilstrømning til søen forventes at mindske kvæl-
stofbelastningen af søen i forhold til de åbne tilløb.
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Figur 4.4.2 Sigtdybde i relation til fosforindholdet i en række ferskvandssøer. angiver søer > 3 ha med en
dækningsgrad af undervandsplanter på mere end 30 %. angiver søer, som er mindre end 3 ha og
med tilsvarende høj dækningsgrad og angiver øvrige søer. Regressionskurven er bestemt på grund-
lag af sidstnævnte datasæt og inkluderer kun data fra ferskvandssøer /17/.

Fosfor. Total-P koncentrationen i tilløbene til søen forventes at være i størrelsesordenen 0,075
mg/l Søen vil formentlig blive fosforbegrænset, dvs., vandkvaliteten kan forbedres markant ved at re-
ducere fosforbelastningen. Som det fremgår af figur 4.4.2, kan sigtdybden øges mærkbart, såfremt fos-
forindholdet falder til et lavere niveau.

Vandskifte. Vandkvaliteten er endvidere afhængig af vandets opholdstid i søen. Opholdstiden er
relativ lang (341 dage syd for Kongevejen), hvilket bevirker, at risikoen for en eventuel intern belastning
af fosfor i søen ikke kan udelukkes.

Intern belastning. Med intern fosforbelastning forstås frigivelse af fosfor fra søens bund og even-
tuelle bundsedimenter. Fosforbindingskapaciteten i danske organogene lavbundsjorde er primært rela-
teret til indholdet af krystallinske jernoxider (FeCBD). Okkerklasse-I arealer har et signifikant højere ind-
hold af jern, end okkerklasse-IV arealer. På alle 4 prøveflader er der målt et højt indhold af krystallinsk
jern svarende til 19,5 – 21,5 – 24,1 og 19,7 g/kg jord. Jernbundet P er tilsvarende målt til 0,085 – 0,134
– 0,181 og 0,195 g/kg jord. P mætningsgraden i % kan udtrykkes ved forholdet mellem de nævnte vær-
dier og ligger således i intervallet 4-10, hvilket er lavt. Den lave fosformætningsgrad understøttes af, at
der ved alle prøveflader er målt et lille indhold af vandopløseligt fosfor, idet værdierne ligger i interval-
let 4-14 mg P/ kg jord. Det molære forhold mellem Fe og P ligger i intervallet 4,6-6,8, hvilket kan bety-
de, at der i projektområdet under anaerobe forhold vil være en høj fosfor frigivelseshastighed på i stør-
relsesordenen 20 µmol P/ kg /dag (≈ca. 100 mg P/dag fra 1 ha, 0-15 cm dybde eller 4,8 g P/dag fra
48 ha eller 1,7 kg P/år fra 48 ha).

Vægtforholdet mellem total jern og total fosfor ligger imidlertid på værdierne 24, 21, 21 og 18 på
prøveflader 1-4 (alle > 16), hvilket betyder at der ved aerobe bundforhold i søen kan forventes fosfor-
tilbageholdelse.
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Figur 4.4.3. Fosforfrigivelseshastighed
som funktion af jordens FeBD-PBD-
molforhold. (Kjærgaard, 2007)./18/

I Hundsø er Jordens FeBD-PBD-
molforhold målt til intervallet 4,6-6,8 og
fosfor frigivelseshastigheden under anaerobe
forhold kan være i størrelsesordenen 8-10
kg P pr. år fra et 10 cm jordlag svarende til
en koncentration på 9-12 µg P/l søvand.

Figur 4.4.4. Søvandets Total-P koncentration sommer og vinter i 123 danske søer i relation til Fe:P forholdet i over-
fladesedimentet. Medianen, 1. og 3. kvartil er angivet for hver gruppe /19/

Undersøgelser har vist, at søers jern-fosfor (Fe:P) forhold i bundsedimenter er et godt bud på søens
eutrofieringsgrad. Søer med et Fe:P forhold under 16 har de højeste fosforkoncentrationer i vandet
både sommer og vinter, og koncentrationsstigningen fra vinter til sommer er størst i disse søer. Et lavt
Fe:P forhold indikerer således stor intern belastning, og et højt Fe:P forhold indikerer en lille intern
belastning /19/, se figur 4.4.3. Jordbundsundersøgelserne i Hundsø tyder på, at jordbundens Fe:P for-
hold i søen overalt ligger over 16. Vurderet på disse data kan forventningerne til søens total-P koncen-
tration være på 0,1 mg P/l og eventuelt lavere.

Forventninger om fosfordynamik i den kommende sø syd for Kongevejen. Der er i det følgende
gjort en række overvejelser vedr. økologisk tilstand i en gendannet Hundsø. Overvejelserne er baseret
på følgende forudsætninger:

1. Søareal på 48 ha med en gens. dybde på 1,74 m og et opland på ca. 329 ha.
2. Sedimentanalyserne repræsenterer de øverste 10 cm og er repræsentative.
3. Grundvandsbidraget svarer til 1/3 af samlet tilførsel.
4. Den samlede tilførsel har en indløbskoncentration på 0,06 mg P/l.
5. Prairie: TPsommer=1,1*Pind*(1-((0,11+0,18*TW)/(1+0,18*TW)) = xx mg/l
6. Belastning 116 kg P/år (Reference Vejerslev Bæk og Engelsholm Sø).
7. log(veg. dybdegr.) = 0,83 - 0,34*log(chla)
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Sedimentanalyserne viser, at der er tilstrækkelig meget jern til at sikre en fosfortilbageholdelse ved
aerobe bundforhold (Fe/P (vægt)>16).

Den terrestriske vegetation vil nedbrydes og skabe dårlige iltforhold og resulterende fosforfrigivelse
i størrelsesordenen 150-200 kg det første år og herefter aftagende til nul efter forventet 3 år (erfaring fra
den genskabte Ødis Sø, der blev overvåget første år).

Figur 4.4.5. Søvandets fosforkoncentrations afhængighed af den interne belastning, eksempel fra Engelsholm Sø.

Sammenhængen mellem P-belastning og P-frigivelse (Engelsholm Sø) er vist i figur 4.4.5.

Den beregnede totalfosforpulje på sørealet ligger i størrelsesordenen 36-37 tons. Koncentrationen i
sedimentet er bemærkelsesværdig lav, når arealanvendelsen tages i betragtning. Koncentrationen er
sammenlignelig med hypereutrofe Dons Nørresø og de oligotrofe Almind Sø og Slåen Sø. Der er såle-
des potentiale til at få en god miljøtilstand trods fosforindholdet, men også reel fare for at frigivelse
fastfryser søen i en hypereutrof tilstand med netto P-frigivelse i størrelsesordenen 200 – 500 kg P/år.
Biologien kommer til at styre sammen med de bundkemiske forhold, og der bør selvsagt være stor op-
mærksomhed på at få dette til at fungere optimalt.

Vandplan-modelberegning af max P-belastning viser, at der ikke vil blive stillet krav i forhold til de
eksisterende forhold. Tilsyneladende vil den også kunne modstå kommende krav til vegetationens dyb-
deudbredelse (forventet 2 m; dvs. overalt i søen).

Søens lille opland giver gode muligheder for at gribe ind overfor evt. stor næringsstofbelastning.
Der skal ikke tages mange marker ud af omdrift før det får betydning for indløbskoncentrationen.

Diskussion:

Fosforindhold (Pind) er skønnet til 0,06 mg P/l ud fra erfaringerne med Engelsholm Sø, der dog har
mindre landbrug i oplandet. Indløbskoncentrationen for Engelsholm Sø giver en belastning på 92 kg
(=100 kg P/år). Prairie beregner en Psø på 0,048 mg/l, der ikke skulle resultere i P-frigivelse ved lige-
vægt, og en dybdegrænse for vegetationen på 2 meter (=til bunden). En vegetationsdækket bund er
nærmest garanti for en netto fosfortilbageholdelse. Den teoretiske P-kvote er 163 kg P/år, og søen
skulle således teoretisk kunne tåle en intern belastning på op til 60 kg/år og stadig fastholde sigtdybde
m.v. Det bør være muligt at nå dette ret hurtigt (efter 2-3 år).
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VP-mål på 0,07 mg P/l giver kun en sigtdybde på 1 meter, hvilket er uacceptabelt selvom dybde-
grænsen stadig skulle kunne nås. Det er helt afgørende at forstå, at dette er modelberegninger for en sø
i ligevægt, og det er ikke tilfældet de første mange år. Bundforholdene vil nemt kunne blive så dårlige, at
vegetationen ikke får fodfæste, og ligesom i Dons Nørresø, må man vente tålmodigt på aftømning af
sedimentets P-overskud. Den teoretisk beregnede nettotilbageholdelse gælder for hele året, men i
sommermånederne vil der være stor P-frigivelse til skade for det øvrige vandmiljø (alger, opvarmning
og næringsstoffer), så det er afgørende at få vegetation i søen.

Ved økologisk ligevægt skulle søen altså have gode muligheder for en god miljøtilstand, der indfrier
kravene i Vandplanen. Der skulle heller ikke være basis for intern fosforfrigivelse ved økologisk lige-
vægt. Sedimentanalyser viser et vist indhold af humus, og der vil sikkert være en del brunfarvning af
vandet i den første årrække, og dermed er beregningsforudsætningerne ikke opfyldt. I Bølling Sø, der
har enorme mængder af humussyrer i sedimentet, er der allerede en synlig aftaget brunfarvning. Om-
fanget af brunfarvning i Hundsø kan jeg ikke forudsige, men ved en gradvis vandstandshævning gives
der mulighed for at kompensere; pause ved lavere vandstand ved kraftig brunfarvning og højere ved
mindre brunfarvning.

I de første år vil der naturligvis ikke være økologisk ligevægt, og der må imødeses en væsentlig fos-
forfrigivelse. Der er ca. 36-37 tons fosfor deponeret på søbunden. Ikke alt er lige mobilt, men alt er
potentielt i stand til at frigives til vandmasserne. Fosforkoncentrationen er på højde med eller lavere
end de fleste danske søer, og der er eksempler på søer med endnu højere koncentrationer, som alligevel
ikke er besværet af stor intern frigivelse. Andre eksempler på søer (bl.a. Dons Nørresø) med lignende
koncentrationsniveauer viser, at efter etablering af bundvegetation ophører P-frigivelsen.

Der vil være en kritisk fase, mens den terrestriske vegetation – der også indeholder fosfor – ned-
brydes, idet der dannes betingelser, der fremmer P-frigivelse. Disse betingelser må reduceres mest mu-
ligt. En trinvis vandstandshævning vil kunne forbedre bundplanternes mulighed for at etablere sig og
bidrage med en kemisk og biologisk stabilisering af bundforholdene og deraf følgende reduktion af P-
frigivelse. Lysforholdene ved lav vandstand vil være gode for ny undervandsvegetation, men for lav
vandstand vil give for stor bølgevirkning på bunden i forhold til rodfæste for de spæde planter. Iltfor-
holdene ved bunden vil have fordel af omrøring, hvorved der kan drages fordel af sedimentets jernind-
hold, der skulle kunne tilbageholde hele fosforpuljen under aerobe betingelser. Desuden vil omsætnin-
gen af den terrestriske vegetation fremmes. Vandtemperaturen vil dog blive relativ høj ved lav vand-
stand, og accelereres vegetationsnedbrydningen kan det give iltfrie forhold med efterfølgende P-
frigivelse. Vanddybden må derfor fastholdes på et niveau, der hverken er for lavt eller for højt, indtil
undervandsvegetationen har nået en betryggende udbredelse. Vanddybden vurderes skønsmæssigt at
skulle ligge omkring 50 – 100 cm i mindst to til tre sæsoner.

Når der er etableret undervandsvegetation, kan vandstanden øges igen. Hvor meget vandstanden
kan øges må afhænge af en konkret vurdering til den tid. Det vil være en absolut fordel, hvis der ikke
introduceres fisk i søen i indfasningsperioden. Fiskeyngel spiser enorme mængder dyreplankton, og i
denne kritiske fase har økosystemet brug for alt, der kan reducere planktonalgemængden, således at
bundplanterne får optimale vækstbetingelser. Også senere vil det være en fordel at udelukke fisk så læn-
ge som muligt. Til gengæld er det vigtigt at introducere rovfisk (Gedde og Aborre) straks tilstedeværelse
af skidtfisk observeres.

Ud fra de simple erfaringsmodeller /20, 21/ kan der beregnes en forventet vandkvalitet i søen på
baggrund af oplysninger om den forventede vand- og stoftilførsel, idet der anvendes følgende paramet-
re:
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Den årsgennemsnitlige indløbskoncentration af totalfosfor ([P] i), - indløbskoncentrationen af total-
kvælstof ([N]i), - søens forventede vandopholdstid (tw ), - og søens middeldybde (Z). Resultatet af be-
regningerne er gengivet i tabel 4.4.6.

Tabel 4.4.6 Beregning af vandkvaliteten i søen ud fra vandgennemstrømning, opholdstid, middeldybde og års-
gennemsnitlig indløbskoncentrationer af kvælstof og fosfor.

Søen i projektområdet Syd for
Kongevejen

Nord for
Kongevejen

Årsgennemsnitlig fosforkoncentration 0,038 mg/l. 0,066 mg/l.
Årsgennemsnitlig kvælstofkoncentration 2,61 mg/l. 4,50 mg/l.
Sommergennemsnitlig klorofylkoncentration 35 g/l 50 g/l
Sommergennemsnitlig sigtdybde 2,17 m 1,08 m

Beregning af årsgennemsnitlig fosforkoncentration i søen /16/:

[P]sø = [P]i /(1+tw) ;

Søen syd for Kongevejen: [P]i = 0,075 mg/l ; tw = 0,9342; [P]sø = 0,038 mg/l.

Søen nord for Kongevejen: tw = 0,01929; [P]sø = 0,066 mg/l.

Beregning af årsgennemsnitlig kvælstofkoncentration i søen /20/:

Søen syd for Kongevejen: [N]sø = 0,37 [N]i tw
-0,14 ; [N]i =7,00 mg/l; tw =

0,9342 ; [N]sø = 2,61 mg/l.

Søen nord for Kongevejen: tw = 0,01929 ; [N]sø = 4,50 mg/l.

Beregning af sommergennemsnitlig sigtdybde i søen med korrektion for resuspension /20/:

Søen syd for Kongevejen: Sigt = 0,27 [P]sø -0,59 Z 0,27 ; [P]sø = 0,038 mg/l ; Z =
1,80 ; Sigt = 2,17 m.

Søen nord for Kongevejen: [P]sø = 0,066 mg/l ; Z = 0,45 ; Sigt = 1,08 m.

Beregning af sommergennemsnitlig klorofylkoncentration i søen /20/:

Søen syd for Kongevejen: Chla = 311[P]sø 0,67 ; [P]sø = 0,038 mg/l ; Chla = 35 g/l

Søen nord for Kongevejen: [P]sø = 0,066 mg/l ; Chla = 50 g/l
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4.5 U DVIKLING AF PLANTE- OG DYRESAMFUND

Skøn over projektets forventede effekt på det vilde plante- og dyreliv i projektområdet kan gives med
støtte i erfaringer fra andre søretableringer i Viborg Amt. Der kan specielt henvises til Legind Sø og
Spøttrup Sø. Det kan forventes, at områdets udvikling vil kunne sammenlignes med den nærliggende
retablerede Spøttrup Sø med hensyn til udviklingen af søens og landarealernes dyre- og planteliv.

Fuglelivet i området vil have stor gavn af en sø med varierende dybder samt sumpede områder, idet
ande- og vadefugle vil udnytte søen og engene som yngle- og rasteplads. I de store sammenhængende
områder med åbent vand vil sangsvaner og svømmeænder, f.eks. gråand, spidsand, skeand og atling
and, yngle. I træktiden vil området kunne blive en værdifuld rasteplads for et relativt stort antal ande-
og vadefugle. Søen vil ligeledes tiltrække andre trækfugle, som vil kunne finde føde i de sumpede områ-
der. På engene omkring søen vil der ligeledes blive skabt nye levesteder for vadefugle, som eksempelvis
vibe, dobbeltbekkasin og rødben og småfugle som sanglærke, engpiber og gul vipstjert.
Som det fremgår af blandt andet Hoffmann m.fl. (2006) /22/er erfaringerne fra andre søretable-
ringsprojekter, at især fuglelivet hurtigt indfinder sig med ny og væsentligt større bestande i forhold til
før retableringen.

Der foreligger følgende oplysninger om flora ved retablering af søer i Viborg Amt. Registreringer i
august 1999 af vegetationen omkring de to ovennævnte gendannede søer viste, at der i løbet af en for-
holdsvis kort årrække kan indfinde sig en ret artsrig vegetation på de våde engarealer langs søbredden.
Ved Legind Sø på Mors og ved Spøttrup Sø i Salling, der blev gendannede i henholdsvis 1991 og 1994,
har de tidligere landbrugsarealer i den efterfølgende periode udviklet sig til rigkær med bl.a. Bidende-,
Tigger- og Kær-Ranunkel, Glanskapslet og Lyse-Siv, Fliget og Nikkende Brøndsel, Kær-Dueurt, Sump-
Forglemmigej, Sump-Kællingetand, Eng-Kabbeleje, Kragefod, Knæbøjet Rævehale, Kær- og Næb-Star
o.m.a. Ved Spøttrup Sø har også de sjældnere arter Vedbend-Vandranunkel og Tæppegræs bredt sig.
Mange af de karakteristiske kærplanter som f.eks. orkidéer og starer ses dog stadig ikke, men det vurde-
res, at der er potentiale for deres indvandring, hvor der afgræsses. Langs de dele af søbredderne, som
ikke er i drift, har der udviklet sig tætte rørskove med Tagrør, Dunhammer, Rørgræs, Høj Sødgræs m.v.
/Viborg Amt/.

En sø påvirker vandløbet nedstrøms på flere punkter (Pedersen & Sand-Jensen 2005) /11/. Tem-
peraturen i vandløb nedstrøms søer bliver forhøjet i sommermånederne,
ofte med 1 - 1,5 grad. Da vandet samtidig vil blive fortyndet med vandføringen i øvrigt, vil den resulte-
rende temperaturpåvirkning sandsynligvis ikke overstige 1 grad. Sårbarhed hos fiskeyngel overfor høje
temperaturer gælder specielt for laksefisk, hvorimod andre fiskearter er mindre sårbare. Idet der ikke er
konstateret laksefisk i vandløbene forventes ingen væsentlige gener som følge temperaturpåvirkning af
nedstrøms vandløb.

4.6 VAND- OG STOFBALANCE

Kvælstofbalancer og -beregninger mv.

Ved beregninger af reduktionen i kvælstofbelastningen ved gennemførelse af projektet anvendes
følgende nøgletal for kvælstoftab og kvælstoftransport i projektområdet efter gennemførelse (se endvi-
dere tabel 4.6.1):

Den årlige kvælstoftransport til engene beregnes som en procentdel af kvælstoftransporten til pro-
jektområdet, idet fordeling til sø og enge fra de enkelte deloplande er opgjort i tabel 4.6.1.
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Den årlige kvælstoftransport til projektområdet nord for Kongevejen er beregnet til 9.265 kg N,
mens den årlige kvælstoftransport til projektområdet syd for Kongevejen er beregnet til 15.490 kg N.
Engene (33 ha) består af tørv og oplandet til engene er ca. 3-7 gange større end engene. Det skønnes, at
engene syd for Kongevejen i gens. fjerner 54 % af det tilledte kvælstof, mens 46 % af kvælstoffet trans-
porteres videre og ud i søen. Nord for Kongevejen påregnes, at engene i gens. fjerner 8 % af kvælstof-
fet, mens 92 % af kvælstoffet transporteres videre og ud i søen.

Den årlige kvælstoftransport til søen syd for Kongevejen er opgjort til 7.172 kg N/år og den årlige
kvælstoftransport til søen nord for Kongevejen er opgjort til 8.538 kg N/år.

Tabel 4.6.1 Opgørelse for deloplande med fordeling af tilstrømning til søen og til engene i projektområdet efter
gennemførelse.

ENGENE SØENDELOPLANDE TIL SØ & ENGE
I PROJEKTOMRÅDET, JF. BILAG 1.0 PCT. HA PCT. HA
Udvalgte deloplande (110 ha) 65 72 35 38
Udvalgte deloplande (141 ha) 75 106 25 35
Delopland til Hundsø Kanal 0 0 100 79
I alt syd for Kongevejen 178 152

Udvalgte deloplande (29 ha) 75 22 25 7
Delopland Sejerslev B (248 ha) 0 0 100 248
I alt nord for Kongevejen 22 255
I alt hele projektområdet 200 407

Kvælstoftilbageholdelse i projektområdet

Kvælstoftilbageholdelsen på engene beregnes som 53,7 % af det tilførte syd for kongevejen og 7,9
% af det tilførte nord for Kongevejen, hvilket sammenlagt andrager 8.610 kg N.

Kvælstofretentionen i søen skønnes ud fra vandgennemstrømningen og vandets opholdstid. Erfa-
ringsmæssige estimater for tilbageholdelsen af kvælstof i en ferskvandssø, Nret(%), kan beregnes som
Nret(%) = 42,1+17,8*log10 (tw), hvor tw er vandets opholdstid eller vandskiftet pr. år, hvilket er 0,934
(opholdstid er 341 dage) syd for Kongevejen og 0,0193 (opholdstid er 7 dage) nord for Kongevejen.

Den tilførte kvælstofmængde til søerne er ovenfor beregnet til 15.710 kg N/år. Den samlede kvæl-
stoftilbageholdelse på de vanddækkede arealer kan beregnes som

- 41,6 % af 7.172 kg N, hvilket er 2.982 kg N/år.

- 11,6 % af 8.538 kg N, hvilket er 989 kg N/år.

Endvidere kalkuleres med, at det nuværende nettotab som følge af gødskning i projektområdet på
3.594-443 kg N/år, jf. afsnit 2.12, ophører. En opgørelse af projektets kvælstofbalance er vist i tabel
4.6.2.
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Konsekvensen af at realisere vådområdeprojektet kan med hensyn til N-balance således opgøres til i
alt ca. 16,2 tons N/år. Reduceres kvælstofudledningen med i alt 16.167 kg N/år efter projektets gen-
nemførelse, svarer dette til en årlig tilbageholdelse på 182 kg N/ha projektområde eller mere.

Tabel 4.6.2 Opgørelse af kvælstoffjernelse i projektområdet ved gennemførelse af vådområdeprojektet og uden
fremtidig gødskning og udvaskning i projektområdet.

N-BALANCEAREAL-
KATEGORI

AREAL
HA

KG N/HA/ÅR KG N/ÅR

N-BALANCE
NETTO FJERNELSE

KG N/ÅR
SYD FOR
KONGEVEJEN
Sø 49,21 61 2.982*
Enge mv. 22,95 362 8.318
Alle arealer, driftsophør 72,16 36 2.566 13.866
NORD FOR
KONGEVEJEN
Sø 2,93 338 989
Enge mv. 9,14 80 727
Enge ved Sejerslev Bæk 4,36 0 0
Alle arealer, driftsophør 16,43 36 585 2.301

* Sandsynlighed for en forbedret kvælstoftilbageholdelse (måske 30 % eller 1 ton N svarende til ca.
10 kg N/ha/år) ved projektgennemførelse i flere trin, jf. afsnit 3.0.

Tabel 4.6.3 Opgørelse af vådområdeprojektets samlede kvælstofbalance

KG N PR ÅR
Projektområdets nuværende nettobelastning 3.594
Vådområdeprojekt – udvaskning 443
Vådområdeprojekt – Kvælstoffjernelse, netto 13.016
Vådområdeprojekt – Netto kvælstoffjernelse, i alt 16.167
Vådområdeprojekt – Netto kvælstoffjernelse, i alt pr. ha 182

Fosforbalancer og -beregninger mv.

Fosforrensningseffekten i vådområder og søer er vanskeligt at fastsætte. Fosforen optages i se-
dimentet og i planktoniske planter (alger). Det sedimenterede fosfor bindes mere eller mindre fast
til metaller som jern (Fe), mangan (Mn), Aluminium (Al) og Calcium (Ca).

Jern må anses for at være den mest betydningsfulde faktor i området. Jerns fosforbindingsevne
er imidlertid meget afhængig af redoxpotentialet (iltindholdet), idet bindingsevnen er lav under ilt-
frie forhold. Ligeledes har pH en betydning, idet bindingsevnen er størst ved lave pH-værdier.

Vådområder og søer får tilført en mængde iltet partikulært jern, hvortil der er knyttet fosfat.
Ved aflejring i den iltfrie del af sedimentet vil fosforen igen frigives til vandet. Dog kan en del af
fosforen ved langsomme reaktioner bindes mere stabilt til bl. a. jern i sedimentet. Af de mekanis-
mer, som betyder noget for tilbageholdelsen af fosfor, antages opholdstiden, samt mekanismer, der
evner at fastholde eller føre fosforen til sedimentet, at være betydende for tilbageholdelsen /23/.
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For at fosforen kan blive i området, er det vigtigt at følgende forhold er opfyldt:

at området er lavvandet, hvorved sedimentet holdes veliltet,

at der sammen med fosforen tilføres stoffer, der kan binde dette permanent i sedimentet, f. eks.
jern,

at der findes rørskovsbevoksning e. l., der kan øge kontakten mellem vand og sediment og be-
skytte undervandsvegetation samt forøge iltning af det øverste sedimentlag.

Det vurderes eller antages, at søen i væsentlig grad opfylder de nævnte kriterier.

Fosforretentionen i søen skønnes ud fra vandgennemstrømningen og vandets opholdstid. Erfa-
ringsmæssige estimater for tilbageholdelsen af fosfor (Pret(%)) kan beregnes som Pret(%)=100*(1-
(1/(1+tw)), hvor tw er vandets opholdstid eller vandskiftet pr. år, hvilket er 0,934 syd for Konge-
vejen og 0,0193 nord for Kongevejen (opholdstid 341 og 7 dage) /24/. Den tilførte fosformængde
er beregnet/anslået til 116 kg P/år (66 syd +50 nord), jævnfør afsnit 2.12. Den samlede fosfortilba-
geholdelse på de vanddækkede arealer kan beregnes som

49,2 % af 66 kg P, hvilket er 32 kg P/år, syd for Kongevejen

12,2 % af 50 kg P, hvilket er 6 kg P/år, nord for Kongevejen

Fosfor, som transporteres ved overfladeafstrømning til vandløb i projektområdet under de nu-
værende forhold vil efter vådområdeprojektets gennemførelse i stor udstrækning kunne forventes
sedimenteret på de våde engarealer.

Konsekvensen af at realisere vådområdeprojektet kan med hensyn til P-balance således opgøres
til i alt 38 kg P/år svarende til en årlig tilbageholdelse på 0,4 kg P/ha projektområde.
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5.0 OVERSIGT OVER ANLÆG SUDGIFTER

Nedenstående beløb er ekskl. projektering, tilsyn, arealerhvervelser mv. og moms.
Anlægsudgifter baseret på beskrivelsen i afsnit 3.0 kan anslås således:

1.000 kr.
Sejerslev Bæk, regulering, vandløbsarbejder…………………………………

Hovedoprensning med øget bundbr. 2.280 m
Nyt vandløb gennem Hundsø Landv., 180 m
Fornyelse af private overkørsler, 3 stk.

60

Sejerslev Bæk, regulering og forlægning, terrænmodellering (st.3399-3919)….
Opgravning Ø 80 cm rørledning, 235 m
Nyt vandløb i korridor, 1.000 m
Nyt vejunderløb Hulhøjen
Jordarbejder, muldjord, 7,36 ha
Jordarbejder råjord, 26.600 m3

Jordarbejder råjord, flytning 4 km 10.000 m3

1.540

Hundsø Kanal, regulering ………………………………………………….
Rørledningsarbejde, 35 m
Jordarbejder, 200 m3

30

Faunapassager og autoværn Kongevejen og Ejerslevvej …………………….
Kongevejen, Ø 200 cm, autoværn 50 m
Ejerslevvej, Ø 100 cm, autoværn 50 m

520

Udvidelser af vejdæmning og autoværn, Kongevejen ……………………….
Jordarbejder muldjord, 5.000 m2

Jordarbejder råjord, 7.000 m3

250

Nødlagune ved Ejerslevvej 26. ……………………………………………..
Digeanlæg
Jordarbejder, muldjord 3.750 m2, Råjord, ler, 1.000 m3,
Råjord 3.000 m3, Jordfyld ved digeanlæg, 1.000 m 3

Beplantninger

160

Omfangsdræn mv. ved Ejerslevvej 26 ………………………………………
Enkeltledninger, 80 m - Dobbeltdrænledninger, 2 niveauer, 200 m
Filtergrus pakning - Sandopfyldning af rørgrav
Etablering af Ø100 cm brønde, 5 stk.
Lille afvandingspumpe, strømforsyning

340

Øvrige arbejder, projekterede anlæg ………………………………………..
Pumpestation og pumpe nedtagning
Pumpekanalen lukning og planering, 350 m
Rørunderløbet lukning, 15 m - Fjernelse af brønde, 5 stk.
Mindre grøfter planering 300 m - Nyt vandløb N for Kongevejen,
500 m - Stenstryg, 25 m - Etablering af sivegrøfter 2.500 m
Sikring af nedsivningsanlæg, dispositionsbeløb – Vejunderløb
Søgårdsvej 41, 8 m -Vandforsyningsledning forlægning, 200 m
Rydning af hegn/træbevoksninger, 1 ha

470

Thy-Mors Energi. Højspænding forlægning (elkabel N for Kongevejen) 600 m 130
I alt ……………………………………………………………………….. 3.500
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6.0 OVERSIGT OVER ARBEJDSTI DSP LAN EN

Der er i nedenstående tabel 6.1 opstillet en foreløbig og overordnet arbejdstidsplan for de beskrev-
ne og planlagte anlægsarbejder. Tidsplanen skal efterfølgende justeres efter projektets starttidspunkt på
året samt efter detailplanen for projektet.

Tabel 6.1 Overordnet arbejdstidsplan, hovedposter for anlægsarbejdet ved retablering af Hundsø.

Retablering efter anlægstrin 1, 2, 3, evt. 4
Hovedposter for arbejdet udføres
år 1-5 efter start

År
1

År
2

År
3

År
4

År
5

Post 1 Sejerslev Bæk, regulering, vandløbsarbejder
Indledende underposter
Afsluttende underposter
Post 2 Sejerslev Bæk, regulering og forlægning, terrænmodellering
Indledende underposter
Afsluttende underposter
Post 3 Hundsø Kanal, regulering
Alle underposter
Post 4 Faunapassager Kongevejen og Ejerslevvej
Alle underposter
Post 6 Nødlagune ved Ejerslevvej 26
Alle underposter
Post 7 Omfangsdræn mv. ved Ejerslevvej 26
Indledende underposter
Afsluttende underposter (pumpe)
Post 8 Øvrige arbejder, projekterede anlæg
Indledende underposter
Afsluttende underposter
Vandforsyningsledning
Post 9 Thy-Mors Energi A/S Højspændingskabel
Alle underposter ?
Ådalsprojekt for Sejerslev Bæk/Sejerslev Kær, trin 4
Diskussion, evt. forundersøgelse/ planlægning
Udførelse/ eller senere udførelse ?
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