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0. 0 SA MME NDR A G

0.1 INDLEDNING

I perioden april-juli 2001 er gennemført forundersøgelser, som belyser
muligheder for gennemførelse af et vådområdeprojekt i Skjold Ådalen. Området blev
sammen med mange andre lavbundsarealer i Vejle Amt udpeget som ”Potentielt
vådområde” i 1999. Der er derfor mulighed for at gennemføre et vådområdeprojekt
finansieret over statens midler til gennemførelse af vandmiljøplan II. Kravene til
projektet er fastsat i Bekendtgørelse nr. 966 af 16. december 1998 om kriterier for
tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder. Der er blandt andet
krav om, at området efter projektets gennemførelse permanent skal henligge som
vådområde.
Skjold Ådalen, der i projektområdet mellem Neder Bjerre og bakkedragene ved
Hestehave er flad og bred, ligger i Juelsminde Kommune. Området har været
afvandet i mere end 100 år og anvendes til landbrugsproduktion.
Den tekniske forundersøgelse giver anledning til at foreslå et vådområdeprojekt
indeholdende våde enge og sumpområder i den vestlige del og en sø i den centrale
del. I den østlige del foreslås etableret våde enge og småsøer. Vandløb i området
sløjfes, forlægges og restaureres og ca. 87 % af hele oplandstilstrømningen ledes ud i
det centrale projektområde. Tilstrømning fra deloplande på ca. 160 ha tilledes det
østlige projektområde, som herved bliver delvis vanddækket. Skjold Å udformes som
et udløbsstryg på restaurerede delstrækninger af vandløbet. Detailudformningen
bliver bestemmende for afvandingstilstanden i store dele af projektområdet. Der
opstår en lavvandet sø på 26-37 ha. Med omgivende enge, småsøer, sumpområder og
øvrige påvirkede områder deltager i alt 100-106 ha i projektet. Den samlede
nettoeffekt af kvælstoftilbageholdelse er beregnet til 31-32 tons N/år svarende til
303-314 kg N/år/ha projektområde.

0.2 REGISTRERINGER

Højdeforhold og projektafgrænsning
Projektområdet består overvejende af intensivt dyrkede arealer samt arealer
udlagt i græs. Arealer, der forventes påvirket ligger under 28,25 m højdekurven i det
centrale projektområde og under 26,75 m højdekurven i det østlige projektområde. I
det vestlige projektområde, hvor højdeforholdene varierer meget, følger
projektgrænsen naturlige linier såsom veje og skovbryn i området. Den fastlagte
projektgrænse definerer de arealer, hvis afvandingstilstand og vegetationsforhold kan
forventes påvirket ved projektets gennemførelse.
I centrale projektområder ligger de dybeste områder, der er på 3,4 ha, i kote
24,80-25,25 m DNN, og i alt ca. 15 ha ligger under kote 25,75 m. Der er ca. 37 ha
under kote 26,75 og ca. 56 ha under kote 27,75 m. Det laveste terræn findes i det
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østlige projektområde, hvor dybdepunktet ligger i kote 24,41 m DNN. Der er i dette
område i alt ca. 10 ha under kote 26,75 m, hvoraf 5,5 ha ligger under kote 25,75 m.
Det vestlige projektområde har en højdeforskel på ca. 8 m i østvest retningen, idet de
laveste områder ligger under kote 29,0 m DNN og længst mod øst og de højeste
områder ligger over kote 35,0 m og længst mod vest. Dybdepunkter i dette område er
beliggende tæt på Skjold Å samt i et dalstrøg i områdets sydlige del.
Vandspejl i Skjold Å
Afstrømningen fra det samlede opland på 11,95 km2 løber til kommunevandløbet
Skjold Å via større og mindre åbne eller rørlagte tilløb. I henhold til regulativet for
Skjold Å har vandløbet en bundbredde på 0,9-1,5 m i projektområdet, gode
faldforhold i det vestlige projektområde og et svagt fald i det øvrige projektområde,
hvor vandløbets bund ligger i kote 23,6-24,8 m DNN på en nedstrøms delstrækning.
Vandspejl i vandløbene er i april 2001 målt i kote 23,8 m til 25,0 m DNN, nedstrøms
i projektområdet. Vandspejlsforløb i Skjold Å er endvidere belyst ved hydrauliske
beregninger, som tyder på, at vandstanden i Skjold Å i det østlige projektområde
varierer meget og typisk ligger i intervallet kote 23,0-24,1 m DNN. I det centrale
projektområde vil typiske vandspejl ligge i intervallet kote 23,9-24,9 m DNN. I det
vestlige projektområde er det aktuelle vandspejl mindre afstrømningsbetinget og
variationen er højest 30-50 cm.
Projektområdets nuværende arealanvendelse
Skjold Å ligger på en lang delstrækning dybt nedskåret i terrænet og der er
gennemført omfattende udgrøftning og dræningsarbejder i området. Afvandingen
muliggør en landbrugsmæssig udnyttelse af området med en intensiv produktion i op
mod 2/3 af det samlede projektområde. Der er registreret 75 ha med 1-2 årrige
afgrøder. De beskyttede naturtyper i området i henhold til Naturbeskyttelseslovens §
3 består af ferske enge på i alt ca. 19 ha. Der er endvidere mindre arealer med sø og
mose omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Arealer med naturgræs, som ikke er
omfattet af §3, udgør tilsammen 4-5 ha. Der forekommer endvidere skov og
træbevoksede arealer i projektområdet. Naturværdien af de beskyttede områder
vurderes generelt at være ringe. Der er ikke registreret fugle eller anden fauna af
større værdi i området.
Jordbundsforhold
Jordbunden i projektområder består typisk af tørv og dynd i 0,5-1,0 m dybde eller
mere. Herunder findes overvejende ler, sand og grus afhængig af lokalitet. Beskrivelse
af jordbunden er delvis baseret på udtagne jordprøver, som havde et glødetab på 2738 %. Projektområdet er okkerpotentielt og tilhører okkerklasse 2. Jorden har et højt
jernindhold, og en væsentlig del af fosforet i jorden er bundet til jern. Jordbundens
jern/fosfor vægtforhold ligger på 20-23, hvilket er højt. Jordanalyserne som helhed
indikerer en lille intern belastning af vandkvaliteten i en eventuel sø i projektområdet.
Det er sandsynligt, at der vil ske tilbageholdelse af fosfor i området efter
projektgennemførelse.
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Sætninger og afvandingstilstand
Sætninger i området efter de gennemførte afvandinger samt tørvegravning for
perioden 1882-2001 er bestemt for arealerne i projektområdet. Ca. 69 % af
projektområdet (73 ha) har haft sætninger i et mindre omfang på under 25 cm eller
ingen sætning. Der er registreret 9 ha med sætninger på over 75 cm og på 24 ha har
sætningsomfanget været på 25-75 cm.
Afvandingstilstanden kan beskrives som den normale grundvandstand under
terræn forår og efterår. Denne er over 100 cm i 56 % af projektområdet, 60-100 cm i
23 % af projektområdet, og på 22 ha svarende til 21 % af området kan der forventes
en grundvandstand på under 60 cm. Afvandingstilstanden i ca. 44 % af
projektområdet er således begrænsende for arealbenyttelsen og udbyttet.
Vandkvalitet og stoftransport
Vandkvaliteten i områdets vandløb kunne ønskes bedre, idet kun enkelte
delstrækninger af vandløb har en forureringsgrad, der er i overensstemmelse med
målsætningen. Spildevandsudledning fra Bjerre er bragt til ophør. Der forekommer
dog overløb fra et par overløbsbygværker i området. Vandkemiske data for
vandløbene foreligger i form af analysedata og stofberegninger for målestationen i
Rårup Å, Åstrup for en 4 års periode. De beregnede gennemsnitlige koncentrationer
af totalkvælstof er 5,78 mg/l og for totalfosfor er gennemsnitsværdien 0,140 mg/l.
Vejle Amt har beregnet transporten af kvælstof og fosfor i Rårup Å (opland 10 km2).
Fosfortransporten til projektområdet er på denne baggrund skønnet til at være 546 kg
P/år. Kvælstoftransporten fra projektområdet er beregnet til i alt 46.202 kg N/år.
Tekniske anlæg
Et par ejendomme og bygninger ligger tæt på projektområdet, og der er
registreret enkelte vejanlæg indenfor projektområdet. I forhold til tekniske anlæg er
der ikke behov for væsentlige eller dyre afværgeforanstaltninger. Der er ikke
registreret ledningsanlæg/kabler i området af nogen art. Lodsejerfortegnelsen for
arealer i projektområdet omfatter i alt 22 lodsejere.

0.3 PROJEKTEREDE ÆNDRINGER

Kommunevandløbet Skjold Å samt stort set alle øvrige vandløb, der afvander
området, foreslås ændret radikalt på forskellig vis i hele projektområdet Forslagene
beskrives efter to scenarier, benævnt scenarium I og scenarium II.
Projekterede anlæg fælles for begge scenarier
En række vandløb på sammenlagt 2,8-3,6 km lukkes og restaurering af
delstrækninger af vandløb tænkes gennemført på i alt ca. 2 km vandløb. Vådområder
etableres endvidere ved, at delstrækninger af vandløb på i alt 4,0-4,4 km forlægges i et
nyt terrænnært og mæandrerende tracé. Brønde, der står over eller i terrænniveau
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fjernes. De eksisterende drænsystemer i området bringes i princippet ud af drift,
mens drænsystemer udenfor projektområdet fortsat skal kunne fungere uhindret.
Der gennemføres en mindre terrænmodellering to steder, idet overfladisk afløb
til/fra projektområdet mod øst herved kan undgås. Jordarbejdet omfatter
afgravninger og tilfyldninger på sammenlagt op til ca. 800 m3.
Der etableres et udløbsstryg fra projektområdet ved restaurering af en 350 m
delstrækning af Skjold Å, som erosionssikres og stabiliseres ved udlægning af
stenmaterialer. Udløbsstryget udformes således, at vandstanden i det østlige
projektområde hæves til kote 25,0 m DNN ved middelafstrømninger. Vandspejlet
tillades at variere med afstrømningen omtrent som i dag.
Scenarium I.

Udløbsstryget opstrøms udformes således at det resulterende
vandspejl bliver i kote 26,25 m-26,40 m DNN.

Scenarium II. Udløbsstryget opstrøms udformes således at det resulterende
vandspejl bliver i kote 26,75 m-26,90 m DNN.
I det centrale projektområde ryddes ca. 0,8 ha skov.

0.4 KONSEKVENSER AF AT REALISERE PROJEKTET

Projektbeskrivelse og fremtidig arealanvendelse
Projektområdets 100-106 ha forvandles til et vådområde med en sø på 26-37 ha
og fugtige enge med videre, som anført på bilagene 11.1 og 11.2. De vanddækkede
arealer udgør 28-36 % af projektområdet. Arealer med stærkt vådbundspræg (10-11
ha), fugtige enge (49-51 ha) og mindre fugtige enge (6 ha) udgør 64-72 % af
projektområdet. På kortbilag 11.1 og 11.2 er vist udstrækningen af de påvirkede
områder og de forskellige arealkategorier efter retablering af Skjold Ådalen. Det
forventes, at de nære tilgrænsende arealer, som ligger lavere end ca. 1,50 m over
søens vandspejl, generelt vil blive påvirket. De påvirkede arealer defineres som
arealer, hvor der sker ændringer i afdræningsmulighed og/eller -behov af hensyn til
dyrkning. Projektgrænsen afspejler således ikke nødvendigvis grænsen for
påvirkninger af bygninger eller andre tekniske anlæg i området. Vandstanden i søen
vil typisk være i kote 26,25 m DNN efter scenarium I og i kote 26,75 m DNN efter
scenarium II. Der er muligheder for græsning på ca. 55-71 ha i en normal eller i en
lidt kortere græsningssæson fra maj til september. I tørre perioder vil der endvidere
være græsningsmuligheder på yderligere ca. 11 ha.
Vandføringer
Som udgangspunkt vil minimumsvandføringer i det nye afløb fra søen øges i
forhold til minimumsvandføringer i Skjold Å. En længere periode med stor
fordampning i projektområdet kan dog betyde, at vandstanden falder i søen så meget,
at der ikke længere løber vand ud af søen. Søen udgør et stort vandreservoir på
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160.000-315.000 m3, og de høje afstrømninger i Skjold Å nedstrøms projektområdet
under de nuværende forhold vil ikke kunne forekomme efter retableringen. Stor
tilstrømning betyder, at vandstanden stiger i søen. Vandets opholdstid i søen vil om
sommeren være på 39 dage efter scenarium I og 80 dage efter scenarium II.
Søens vandkvalitet
Vandkvaliteten er skønnet og beregnet ud fra simple erfaringsmodeller og
oplysninger om den forventede vand- og stoftilførsel. Fosforkoncentrationen
forventes at blive ca. 0,11 mg/l, kvælstofkoncentrationen ca. 3 mg/l og søens
sigtdybde om sommeren er beregnet til 70-93 cm. Den gennemsnitlige vanddybde er
0,58-0,84 m, og der vil være gode muligheder for udvikling af undervandsvegetation i
søen. Vandkvaliteten i søen forventes at resultere i, at søen vil blive domineret af
kiselalger og grønalger og kun i mindre grad af blågrønalger.
Kvælstofbalancer
Kvælstofretentionen i søen skønnes ud fra vandgennemstrømningen og vandets
opholdstid. Kvælstoftilbageholdelsen er beregnet til ca. 6,6-7,2 tons N/år svarende til
194-252 kg N/ha sø/år. Den årlige kvælstoffjernelse for enge i området er beregnet
til ca. 18,5-20,0 tons N, hvilket svarer til 271-292 kg N. Endvidere kalkuleres med, at
der ved driftsophør i projektområdet kan opnås et reduceret nettotab på ca. 4,8 tons
N/år. Netto kvælstoffjernelse kan således opgøres til i alt 31-32 tons N/år svarende
til 303-314 kg N/år/ha projektområde. Konsekvensen med hensyn til fosforbalance
er tilsvarende opgjort til i alt 104-137 kg P/år, svarende til en årlig tilbageholdelse på
1,0-1,3 kg P/år/ha projektområde.
Anlægsudgifter
Anlægsudgifterne ekskl. moms er anslået til i størrelsesordenen 600-670.000 kr.
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1 .0 I ND LE DNI NG
1.1 REKVIRENT

Nærværende forundersøgelse, der belyser mulighederne for at lave dele af Skjold
Ådal om til et vådområde, er gennemført i perioden april-august 2001.
Undersøgelsesområdet ligger i Skjold Ådalen i Juelsminde Kommune mellem Neder
Bjerre og bakkedragene ved Hestehave. Området ligger som en markant lavning i
terrænet og har været afvandet i mere end 100 år. I dag anvendes arealerne til
almindelig landbrugsdrift.
Skjold Ådalen blev sammen med mange andre lavbundsarealer i Vejle Amt
udpeget som ”Potentielt vådområde” i 1999. Der er derfor mulighed for at
gennemføre et vådområdeprojekt finansieret over statens midler til gennemførelse af
vandmiljøplan II /1/. Med baggrund i en forespørgsel blandt områdets lodsejere, der
viste at hovedparten kunne acceptere iværksættelsen af en teknisk/biologisk
forundersøgelse, er nærværende arbejde udført.
Formålet med forundersøgelsen har været, at belyse mulighederne for at
genskabe den naturlige hydrologi i området og øge kvælstoffordampningen med
200-500 kg N/ha om året, at forbedre de fysiske forhold i Skjold Å og at forbedre
naturforholdene i området
Forundersøgelsen omfatter en detaljeret opmåling af området, en beskrivelse af
kulturtekniske forhold, herunder afvandingstilstand, vand- og næringsstofbalancer,
beskrivelse af tekniske anlæg , herunder spildevandsforhold, kortlægning af kultur- og
naturværdier samt udarbejdelse af projektforslag.
Undersøgelsen er lavet i et samarbejde mellem PV\ Natur og Miljø Rådgivning
og Vejle Amt, idet førstnævnte har lavet hovedparten af undersøgelsen. Vejle Amt
har bidraget med den biologiske og kulturhistoriske del.

1.2 OMRÅDETS GEOLOGI OG FORHISTORIE

Området er som helhed formet af den Østjyske Is sent i sidste istid. Et meget
dominerende terrænelement er bakkeknuden Bjerrelide, der med sine 121 m syner på
lang afstand. Afstanden til det centrale projektområde er 1-1,5 km. Bakken er
øjensynlig en erosionsrest af et landskab fra Saale Istiden bevaret inden for Weichsel
NØ-isens udbredelsesområde. Bakken kan eventuel være endnu ældre, det vides ikke
præcis, fordi bakkeknudens indre bygning endnu er ukendt. Tertiæret ligger på
Juelsmindehalvøen flere steder blottet eller tæt på jordoverfladen og i skrænterne
findes der aflejringer fra Øvre Paleocæn, Eocæn, Oligocæn og Miocæn /2/.
Områdets forhistorie kan endvidere aflæses på topografiske kort. Kurveplan for
området viser karaktertræk af Skjold Ådalen med en smal nedre del og en bred øvre
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del. Projektområdet repræsenterer det bredeste afsnit af ådalen. Der forekommer
overalt i projektområdet kvartære jordlag nærmest terræn. De omgivende arealer
består overvejende af moræneler, mens projektområdet domineres af postglaciale lag
af ferskvandstørv og ferskvandsgytje. Der forekommer endvidere i området
smeltevandssand og -grus samt ferskvandsler. Tykkelse af de kvartære jordlag i
området varierer fra 0 til 20-30 m eller mere. Der findes ingen boringer i selve
projektområdet, men tykkelsen af tørve- og gytjelagene kan forventes at være
beskedne, sandsynligvis få meter vurderet blandt andet efter nærværende
undersøgelser.
I 1853 var afløbet fra området, Skjold Å, stadig et mæandrerende vandløb, som
især havde slyngninger umiddelbart syd og sydøst for Hestehave. Vandløbet har på
daværende tidspunkt nødvendigvis ligget terrænnært med bundkoter indtil 1-2 m
højere end i dag. De høje arealer var som i dag skovklædte eller bevoksede med krat,
mens hele projektområdet bestod af græsklædte fugtigbundsarealer. I det vestlige
projektområde var enkelte mindre delområder opdyrket. I perioden frem til 1880
reguleres Skjold Å til sit nuværende kanalagtige forløb. Vandløbet i det østlige
projektområde ses ligeledes at være reguleret. Vandløbene er sandsynligvis endvidere
blevet uddybet, der er sket udgrøftning i området og der er flere steder gravet tørv, jf.
bilag 1.3. Af det topografiske kort fra 1880 fremgår endvidere, at der på daværende
tidspunkt blev gravet ler og brændt tegl umiddelbart nord for det østlige
projektområde. Kortet viser såvel beliggenheden af en lergrav som af et Teglværk,
der nu er nedlagt.
Arealerne var i 1880 fortsat overvejende græsklædte, enkelte steder med spredte
kratbevoksninger. Skjold Å i det vestlige projektområde, opstrøms tilløb af vandløb
fra Haredal, blev istandsat i henhold til en vandsynskendelse i 1944. I 1949-50
udføres omfattende dræningsarbejder i betydelige dele af projektområdet, jf. bilag 4.1.
Det tidligere regulativ for Skjold Å's mellemste del i det centrale projektområde er fra
1955. I 1967 overvejes afvandingen af de centrale projektområder intensiveret ved
fjernelse af et fredet styrt og sænkning af bunden i Skjold Å, opstrøms st. 9070 m.
Forslaget blev imidlertid ikke gennemført, idet omkostningerne blev vurderet at være
for høje. De 2 største tilløb til Skjold Å fra nord i det centrale og østlige
projektområde er imidlertid blevet rørlagt på et tidspunkt og arealerne i store dele af
området udnyttes intensivt til jordbrugsformål.

1.3 MÅLSÆTNINGEN FOR VÅDOMRÅDE-PROJEKTET

Projektets formål er at belyse de tekniske muligheder for at gennemføre en
ændring af de eksisterende afvandingsforhold, således at der opstår et permanent
vådområde omkring Skjold Å umiddelbart øst for Bjerre og syd for Bjerre Skov.
Forundersøgelsen skal belyse de biologiske, tekniske og økonomiske muligheder og
konsekvenser ved at øge denitrifikationen i området med 200-500 kg N/ha i et
nærmere defineret projektområde. På baggrund af registreringer fastlægges de arealer,
som kan indgå i projektområdet. Forprojektet vil omfatte arealer på sammenlagt i
størrelsesordenen 100 ha.
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Oplægget fra Vejle Amt går på retablering af naturlige afvandingsforhold i
området, hvorved der opstår en lavvandet sø omgivet af engarealer med mulighed for
græsning. Det er projektets formål at:
-

øge denitrifikationen i projektområdet til 200-500 kg N/ha/år
samlet set forbedre naturforholdene i området, og undgå forringelser i
værdifulde biotoper
genskabe den naturlige vandbalance
evt. forbedre de naturlige fysiske forhold i Skjold Å

Der skal lægges vægt på en teknisk set billig løsning, hvor sløjfning af dræn og
opfyldning af grøfter er væsentlige indgreb. Det er besluttet, at beskrive 2 mulige
modeller for gennemførelse af våde enge i området. Nærværende rapport indeholder
beskrivelser af de aktuelle forhold i området. Registreringer af blandt andet terrænog jordbundsforhold, arealanvendelse, afvandings- og afstrømningsforhold,
kulturhistoriske forhold, sætninger mv. visualiseres på diverse temakort og beskrives i
afsnit 2. Der gives endvidere beskrivelser af næringsstofbelastning og biologiske
forhold.
Endvidere indeholder rapporten projektforslag, forhold, som belyser de
landbrugsmæssige interesser i området, nødvendige anlægsarbejder samt vurderinger
af den nye naturtilstand i området.

1.4 PROJEKTFORSLAG

Der foreslås etableret en sø i den centrale del af projektområdet. Endvidere
etableres våde enge, sumpområder og småsøer i projektområdet. Der beskrives dels
et scenarium I, hvor søen etableres med vandspejl i ca. kote 26,25 m, og dels et
scenarium II, hvor søen etableres med vandspejl i ca. kote 26,75 m. Offentlige og
private vandløbsstrækninger i området sløjfes og der etableres naturlige tilløb således,
at hele oplandstilstrømningen ledes ud i søen. Dette resulterer i, at der opstår en
lavvandet sø på ca. 26 ha efter scenarium I og på ca. 37 ha efter scenarium II. På en
delstrækning af Skjold Å opstrøms søen etableres våde enge ved
vandløbsrestaurering, forlægning af vandløb samt lukning af afvandingsanlæg og
delstrækninger af åbne vandløb.
Det samlede projektområde, som forventes påvirket ved de ændrede
afvandingsforhold, vil omfatte i alt 100-106 ha. Konsekvenserne for veje, bygninger
og tekniske anlæg i området kan minimeres ved enkle indgreb i de bestående
afløbsforhold. Realiseres projektet, kan der forventes en samlet kvælstofeffekt på 3132 tons N/år svarende til 303-314 kg N/ha projektområde.
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2 .0 R EG ISTRER I NG ER

2.1 AFGRÆNSNING OG GRUNDKORT

Skjold Ådalen, hvor denne har karakter af en flad og bred ådal, er et 100-150 ha
stort område beliggende omkring åen mellem Bjerre og Skjold byer i Juelsminde
Kommune, se bilagene 1.1-1.3.
Et delområde af ådalen mellem Neder Bjerre og bakkedragene ved Hestehave
Skov samt ejendommene "Engholm" og "Dalbo", ca. 500 m vest for Møgelkær er
udpeget som projektområde.
Dyrkede arealer og engarealer forefindes på begge sider af Skjold Å. Mod nord
er afgrænsningen skovklædte høje bakkedrag i Krageskov og Bjerre Skov samt stærkt
skrånende dyrkede arealer. Mod syd er afgrænsningen overvejende stærkt skrånende
dyrkningsarealer samt enkelte delstrækninger med skovklædte skråninger øst for
Haredal.
Projektområdet og dets afgrænsning er vist på topografiske kort over området, se
bilagene 1.1-1.3 samt på et grundkort, se bilag 2.0. Projektområdets centrale dele har
projektgrænsen mod syd og mod nord typisk sammenfaldende med 28,25 m (≅90
fod) højdekurven i området. Dette gælder ligeledes det sydøstlige projektområde,
mens det østlige projektområde i øvrigt tilnærmelsesvis afgrænses af 26,75 m (≅85
fod) højdekurven i området.
Projektgrænsen i det vestlige projektområde, hvis højdeforhold varierer betydeligt
følger naturlige linier i terrænet som vejanlæg og skovbryn mv. Projektgrænsen i dette
område er fastlagt ud fra foreløbige skøn over påvirkninger og skal fastlægges mere
detaljeret i forbindelse med projektets detailplanlægning for området.
Projektgrænsen er fastlagt som en grænse for de arealer, hvis afvandingstilstand
og vegetationsforhold kan forventes påvirket ved projektets realisering. Ejendomme,
bygværker og tekniske anlæg, som måtte være sårbare over for meget beskedne
ændringer i grundvandsforhold, skal sikres efter behov, uanset om disse ligger
indenfor eller umiddelbart udenfor den fastlagte projektgrænse.
Hovedoplandsskellet til Skjold Å på strækningen gennem projektområdet ligger i
en afstand af 1-2 km fra området mod nord, syd og vest, se bilag 1.1. Flere vandløb
gennemstrømmer engene og det topografiske opland til området udgør i alt 1.195 ha,
der er fordelt til en række private vandløb og kommunevandløbet Skjold Å.
Det nordvestlige delopland omkring Skjold Å udgør ca. 255 ha, det sydvestlige
delopland til vandløb i Haredal udgør ca. 307 ha. De sydøstlige deloplande til mindre
private vandløb er hver især på 27-47 ha.
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Et delopland på 53 ha overvejende dyrkede arealer har afløb til det vestlige
projektområde, mens deloplande på i alt 179 ha, der overvejende er skov, har afløb til
det centrale projektområde.
Deloplandet til det østlige projektområde er ca. 160 ha og består ligeledes
overvejende af skov
Det samlede projektområde udgør 100-106 ha.

2.2 TERRÆN

De aktuelle terrænforhold i projektområdet samt på de nærmest tilgrænsende
arealer er belyst ved et fladenivellement udført i april 2001. Der er afmærket og
opmålt lokale fikspunkter forskellige steder i området. Nivellementet er udført med
GPS-udstyr og refererer til DNN og system-34 planfikspunkter.
På bilag 3.0 er resultatet af fladenivellementet 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.
I det centrale projektområde ligger de dybeste områder, der er på ca. 3,4 ha, i et
niveau fra kote 24,8 m til 25,25 m. Arealer på i alt ca. 15 ha ligger under kote 25,75 m
og ca. 26 ha ligger under kote 26,25 m. I det centrale projektområde er der i alt ca. 37
ha under kote 26,75 m, ca. 45,5 ha under kote 27,25 m og ca. 55,5 ha under kote
27,75 m. Det centrale projektområde udgør i alt 66,8 ha, idet 11,3 ha kan forventes at
ligge i koteintervallet 27,75-28,25 m.
Det laveste terræn findes i det østlige projektområde, hvor der er ca. 0,5 ha under
kote 24,75 m. Ca. 1 ha ligger her under kote 25,0 m og ca. 4 ha ligger under kote 25,5
m. Der er registreret i størrelsesordenen 7 ha under kote 26 m og i størrelsesordenen
9 ha under kote 26,5 m. Der er i alt 10,4 ha i det østlige projektområde, jf. tabel 2.2.1.
I det vestlige projektområde stiger terrænet ca. 8 m i retning østvest. De laveste
områder findes længst mod øst og nærmest vandløbet Skjold Å og vandløbet fra
Haredal. Terrænstigningen mod vest kan udtrykkes ved angivelse af følgende
delarealer: Delarealer på i alt ca. 4,7 ha ligger i koteintervallet 28,25-29,00 m.
Delarealer i koteintervallet 29-30 m udgør 5,3 ha, arealer i koteintervallet 30-31 m
udgør 5,8 ha, arealer i koteintervallet 31-32 m udgør 6,5 ha, arealer i koteintervallet
32-33 m udgør 2,5 ha, arealer i koteintervallet 33-34 m udgør 4,5 ha, arealer i
koteintervallet 34-35 m udgør 4,1 ha og ca. 1,5 ha ligger over kote 35 m.
De nærmeste ejendomme i det vestlige projektområde ligger på et terræn over ca.
kote 36 m. Den nærmeste ejendom i det østlige projektområde, ejendommen
"Engholm" ligger i ca. kote 28,5 m.
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TABEL 2.2.1 Resultatet af opmålingen af arealer inden for den fastsatte projektgrænse II.
KOTE (DNN)
M
Centrale projektområde*
25,00
25,25
25,50
25,75
26,00
26,25
26,50
26,75
27,00
27,25
27,50
27,75
28,00
28,25
Projektområde øst*
24,50
24,75
25,00
25,25
25,50
25,75
26,00
26,25
26,50
"26,75"
Projektområde vest
28,50 - 28,25
29,00 - 28,50
29,50 - 29,00
30,00 - 29,50
30,50 - 30,00
31,00 - 30,50
32,00 - 31,00
33,00 - 32,00
34,00 - 33,00
35,00 - 34,00
36,00 - 35,00
Hele Projektområdet
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AREALER 0-25 CM
UNDER KOTEN*
HA
%

AREALER I ALT
UNDER KOTEN
HA

1,09
2,35
3,72
7,93
6,41
4,66
5,92
4,97
4,08
3,67
5,18
3,77
5,54
3,51

1.7
3.8
5.9
12.6
10.2
7.4
9.4
7.9
6.5
5.9
8.3
6.0
8.8
5.6

1,09
3,44
7,16
15,09
21,50
26,16
32,08
37,05
41,13
44,80
49,98
53,75
59,29
62,80

0,07
0,45
0,54
1,13
1,73
1,60
1,64
1,32
0,68
2,12

0.6
4.0
4.8
10.0
15.4
14.2
14.5
11.7
6.0
18.8

0,07
0,52
1,06
2,19
3,92
5,52
7,16
8,48
9,16
11,28

1,96
2,70
2,70
2,60
2,46
3,30
3,20
2,48
4,50
4,10
1,42

6.2
8.6
8.6
8.3
7.8
10.5
10.2
7.9
14.3
13.0
4.5

1,96
4,66
7,36
9,96
12,42
15,72
18,92
21,40
25,90
30,00
31,42

-

105,50
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2.3 KULTURTEKNISKE FORHOLD

Projektområdets hovedafvanding foreligger beskrevet ved de senest gennemførte
vandløbsreguleringer samt ved oplysninger fra topografiske kort. Dræningsarbejder i
projektområdet fremgår af tilgængeligt kortmateriale.
Kommunevandløbet Skjold Å er vist med regulativmæssig stationering på
oversigtskortet, bilag 1.1. Vandløbets dimensioner fremgår af regulativet og
vandløbets bundkote og -bredde i projektområdet er gengivet i tabel 2.3.1.
Vandløbsregulativet "Skjold Å systemet - Regulativ for kommunevandløbene
Skjold Å, kvl. Nr. 26, Kællingegrøften, kvl. Nr. 25, Rårup Å, kvl. Nr. 20 og Afløb fra
Rårup Kær, kvl. Nr. 21" er vedtaget af Juelsminde Kommune i 1994. Det tidligere
regulativ for vandløbsstrækningen i projektområdet er fra 1955.
Tabel 2.3.1
VANDLØBSS
TATION, M
8.615
8.789
9.079
9.146
9.400
9.774
9.873
10.220
10.240
10.299
10.320
10.354
10.400
10.800
10.900
11.200
11.400
11.499

Regulativmæssig bundkote og -bredde i Skjold Å fra Møgelkærvej til Neder
Bjerrevej. Vandløbets skråningsanlæg er 1 i henhold til regulativet.
LOKALITET
Møgelkærvej

Betonstyrt

Neder
Bjerrevej

REGULATIV
BUNDKOTE, M

REGULATIV
BUNDBREDDE, M

22,68
22,71
23,06
23,46
23,71
23,82
24,79
26,33
26,77
26,89
27,18
27,45
27,82
30,10
31,20
32,70
33,48
34,00

2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
1,2
1,2
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

På bilag 4.1 er vist de vigtigste hovedafvandingsanlæg, afvandingskanaler,
rørledninger og vandløb. Bundkoter i vandløbene målt april 2001 er enkelte steder
vist.
Plankort 1:2.000 udarbejdet af Det danske Hedeselskab, sag V. 524 og K. 7953
for Gram og Bjerge Enge over udført dræning i 1949-50, dateret i 1951 er registreret
og drænenes beliggenhed fremgår af bilag 4.1. På grundlag af ældre topografiske kort
er ligeledes registreret omtrentlig beliggenhed af øvrige betydende rørledninger i
projektområdet og disse er ligeledes vist på bilag 4.1. Tilløb til Skjold Å fra nord, ca.
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st. 9.774, er rørlagt på en længere delstrækning i projektområdet. Tilløb til Skjold Å
fra nord, ca. 9.250 m, er rørlagt på hele strækningen gennem projektområdet.

2.4 AFSTRØMNINGSFORHOLD OG VANDSTANDE

Oplande Oplandsafstrømningen til Skjold Å kan fordeles til forskellige deloplande i
henhold til tabel 2.4.1.
Tabel 2.4.1

Opland og delopland til Skjold Å, st. 8.000 til st. 11.000.

VANDLØBSSTATION, M
DELOPLANDSSTØR OPLANDSOG DELOPLAND
RELSE, KM2
STØRRELSE, KM2
(UDLØB I ST. 0 M)
11.505
Neder Bjerrevej
1,20
2,40
10.299
3,60
7,00
9.771
1,70
9,05
9.400
10,24
9.426
Tilløb Ø 60 cm
10,95
9.140
Gl. betonbro
11,56
8.897
Tilløb Parcelgrøften
12,60
8.615
Nebel, Møgelkærvej
Tilløb Ø 50
12,70
8.285
Åben tilløb fra højre
13,54
7.840
13,90
6.735
Skjold, Pebelvej
14,85
6.615
16,05
5.806
18,10
4.913
Glattrup
20,05
4.420
Skævlund
20,90
0
(Udløb)
57,40
Deloplande til projektområdet fremgår ligeledes af oversigtskortet, bilag 1.1.

Vandløbsdimensioner
Der tages udgangspunkt i, at Skjold Å tilnærmelsesvis er i overensstemmelse med de
fastsatte regulativmæssige dimensioner. Der er i april 2001 gennemført en
orienterende opmåling af de vandløbsstrækninger, der ligger i projektområdet. I
nærværende afsnit er Skjold Å stationeret modstrøms fra udløbet i As Vig med
begyndelses punktet som station 0. Stationeringen svarer til afstanden fra
begyndelsespunktet i meter og er identisk med den regulativmæssige stationering.
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Afstrømning
Der er gennemført afstrømningsmålinger i oplandet til Skjold Å ved målestation
29.02 i Rårup Å, Åstrup /4/. Registrering af døgnmiddel afstrømning i Rårup Å,
Åstrup, hvor oplandet er 10 km2, er vist i figur 2.4.2 for perioderne juli 77 - dec. 86
og 1990-97. Til brug for beregninger af vandspejlsforløb i Skjold Å er der på dette
grundlag udarbejdet skøn over karakteristiske afstrømninger for vandløb i oplandet.

Rårup Å, Åstrup, Opland 1000 Ha
Daglig vandføring i 1977-86 og i 1990-97
2000

l/s

1500
1000
500
0
1 2
0 1
6 7
7 8
3 4
2 3
9
5
4
l-7 ct-7 c-7 ar-8 y-8 ul-8 ct-8 c-8 ar-9 y-9 ul-9 ct-9 c-9 b-9 y-9
u
J O D e M Ma
J O De M Ma
J O De Fe Ma

Figur 2.4.2

Registrering af døgnmiddel afstrømning i Rårup Å, Åstrup, målestation 29.02,
opland 10 km2 i perioderne juli 77 - dec. 86 og 1990-97.

Tabel 2.4.3

Karakteristiske afstrømninger for oplandet til Skjold Å. Tolkning og beregning
på grundlag af afstrømningsdata for Rårup Å, Åstrup (st. 29.02 - opland 10,00
km2) registreringer i perioden juli 1977- dec. 1986 og i perioden 1990-1997.

10 Årsmaks
Medianmaks
Afstrømning er 5 dage/år større end
Afstrømning er 10 dage/år større end
Afstrømning 10 % tiden større end
Vintermiddel (perioden0110-3103)
Afstrømning 25 % tiden større end
Årsmiddel
Afstrømning 50 % tiden større end (median)
Sommermiddel (perioden0104-3110)
Medianmin
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L/s (opland 10
km2)
1.060
1.000
517
382
191
121
87
81
43
42
6

L/s/km2
106
100
51,7
38,2
19,1
12,1
8,7
8,1
4,3
4,2
0,6

*
*
*

*
*
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Vandstandsberegninger og målte vandspejl i Skjold Å
I forbindelse med opmålinger er enkelte vandspejl i Skjold Å registreret, hvilket
fremgår af bilag 4.2
skjoldaa Manningtal20
Geom: skjoldaa_reg25
35

14/07/01 6:46:50 PM

Flow: Afstr 4.3-100 l/s/km2 September 2000
Skævl_NederBjer
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Figur 2.4.4

Længdeprofil med regulativmæssig bund og beregnede vandspejl i Skjold Å.
Eksempler på vandspejlsforløb ved forskellige afstrømninger og forudsat konstant
Manningtal 20.
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Vandspejlsforløb i Skjold Å er endvidere belyst ved hydrauliske beregninger på
grundlag af vandløbets regulativmæssige dimensioner. Der foreligger ingen
oplysninger om manningtal, men der er gennemført beregninger ved anvendelse af et
konstant manningtal på 20. Der er anvendt beregningsprogrammet HEC 2.2, HECRAS, River Analyses System, udarbejdet af US Army Corps of Engineers, Hydrologic
Engineering Center, CA.
Beregningsresultater er vist i figurerne 2.4.8, 2.4.9 og 2.4.10 for afstrømninger på
100
51,7
38,2
19,1
8,1
4,3

l/s/km2 (medianmaks vandføring)
l/s/km2 (vandføring, der overskrides 1,4 % af tiden eller ca. 5 dage pr. år ),
l/s/km2 (vandføring, der overskrides 2,7 % af tiden eller ca. 10 dage pr. år )
l/s/km2 (vandføring, der overskrides 10 % af tiden eller ca. 36 dage pr. år )
l/s/km2 (årsmiddel vandføring) og
l/s/km2 (median vandføring, vandføring der overskrides 50 % af tiden)

Beregningerne tyder på, at vandstanden i Skjold Å (st. 8.825) i det østlige
projektområde varierer meget med afstrømningen og typisk ligger i intervallet kote
23,0-24,1 m. Vandstanden i Skjold Å (St. 9.315-9.774) i det centrale projektområde
varierer ligeledes meget med afstrømningen og ligger typisk i intervallet kote 23,924,9 m. I det vestlige projektområde er det aktuelle vandspejl mindre
afstrømningsbetinget og variationen er højest 30-50 cm. Vandspejlet er i dette
område endvidere stort set uafhængig af vandstanden på nedstrøms strækninger af
Skjold Å.
Tabel 2.4.5

Beregninger af vandspejl i Skjold Å til belysning af sandsynlige
afstrømningsforhold, manningtal 20.

Afstrømning

L/s/
Km2

Medianmaks.
Afstr. 1,4 % af tiden
Afstr. 2,7 % af tiden
Afstr. 10 % af tiden
Årsmiddel
Median

100
51,7
38,2
19,1
8,1
4,3

Vandspejlskote, m DNN

St.8.825
24,10
23,72
23,58
23,32
23,09
22,97

I Skjold Å ved udvalgte st. 11499-8825
St.9.315 St.9.774 St.10299 St.10800
24,56
24,91
27,54
30,44
24,28
24,61
27,36
30,34
24,18
24,50
27,29
30,30
24,01
24,29
27,17
30,23
23,87
24,12
27,06
30,17
23,80
24,03
27,01
30,15

St.11499
34,35
34,24
34,20
34,14
34,08
34,06

Det aktuelle vandspejl i Skjold Å samt i tilløbene til Skjold Å i det østlige og centrale
projektområde kan forventes at være bestemt af vandføringsevnen i Skjold Å
opstrøms vandløbets st. 6.500.
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Figur 2.4.6

Beregninger af vandspejl i Skjold Å, st. 9315 ved forskellige afstrømninger og
manningtal 20.

2.5 AREALANVENDELSE

Den nuværende arealanvendelse er registreret ud fra luftfoto (ca. 1:10.000) fra
1999 stillet til rådighed af Vejle Amt, se bilag 1.5, ud fra Vejle Amts §3-registreringer
samt med støtte i feltobservationer fra jordbundsundersøgelse i området gennemført
april 2001. Registreringen er vist på bilag 5.0.
I tabel 2.5.1 er den nuværende arealanvendelse i projektområdet angivet i ha og i
procent af hele projektområdet. Intensivt udnyttede landbrugsarealer findes i hele det
østlige projektområde samt i store dele af de centrale projektområder. Intensiv drift
er derimod meget beskeden i de vestlige projektområder, specielt nord for Skjold Å. I
alt 71,5 % af projektområdet udnyttes til intensiv drift, idet der er registreret ca. 75 ha
med 1-2 årige afgrøder, dvs. arealer, som indgår i et almindeligt sædskifte, inklusiv
sædskiftegræs og eventuelle braklagte arealer. Korn er en dominerende afgrøde i store
dele af området. Flerårige græsmarker, der domineres af naturgræsser, findes på ca.
4,6 ha svarende til 4 % af projektområdet
De beskyttede naturtyper domineres fuldstændig af ferske enge, som i alt udgør
19,0 ha. De forekommer primært i det vestlige projektområde. I det sydlige
projektområde er der en mindre sø. Vandområder i form af vandløb indenfor
projektgrænsen dækker et areal på ca. 1,7 ha. Der ligger et enkelt moseareal på ca. 0,4
ha i det vestlige projektområde. Skov, træbevoksninger og -grupper udgør i
størrelsesordenen 4,2 ha i projektområdet. Et enkelt skovareal på ca. 0,8 ha er
beliggende i det centrale projektområde, øvrige skovarealer ligger gennemgående på
forholdsvis højt terræn og/eller tæt på den fastsatte projektgrænse.
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Offentlige vejarealer grænser op til projektområdet på delstrækninger. Veje og
markveje, som ligger i projektområdet udgør arealmæssigt i størrelsesordenen 0,4 ha,
såfremt der kalkuleres med en gns. vejbredde på 2,5 m.
Tabel 2.5.1

Arealanvendelse i henhold til feltobservationer 2001, luftfotos fra 1999
og Vejle Amts §3-registreringer i projektområde II.

1-2 årige afgrøder (sædskifte, græs)
§ 3 Eng
Vedvarende græs, naturgræs
§ 3 Mose
§ 3 Sø
§ 3 Vandløb og øvrige vandløb
Skov og træbevoksning
Veje, markveje
I alt

AREAL, HA
75,5
19,0
4,6
0,4
0,2
1,7
3,7
0,4
105,5

%
71,5
18,0
4,4
0,4
0,2
1,6
3,5
0,4
100,0

2.6 FLORA OG FAUNA

Ved den biologiske forundersøgelse af projektområdet ved Skjold Å er undersøgt
for botaniske værdier. Området blev i den sammenhæng opdelt i et antal delområder,
der er undersøgt særskilt. Opdelingen ses på kortbilag 6.1.
Konklusion på den biologiske forundersøgelse: En gennemgang af plantelisterne
fra undersøgelsen viser, at det overvejende er helt almindelige planter, knyttet til engog moselignende terræn, der er fundet i projektområdet. Botanisk set er det mest
interessante område den centrale del af område 2 (Løgmade) sydøst for Bjerre Skov.
Her er der en lille bestand af majgøgeurt og en stor artsrigdom af engplanter.
Ligeledes er der i område 16 lige syd for område 17 fundet engblomme ved en
besigtigelse i området i 1999 (se markering af særlige arter). Området, der i dag er for
tørt til engblomme, vil ved en gennemførelse af projektet blive vådere og dermed en
mere egnet lokalitet for engblomme.

2.7 KULTURHISTORISK FORUNDERSØGELSE

Administrative- og matrikulære forhold
Projektområdet udgøres af engarealer, tilhørende ejerlavene Møgelkær
Hovedgård og Gram by begge i Rårup sogn samt Nedre Bjerre By i Bjerre sogn.
Møgelkær Hovedgård ejerlav. På de gamle sognekort fra 1854 kan man se, at der
er tale om et typisk herregårds ejerlav. De områder, der vil blive berørt i forbindelse
med projektet, ligger alle vest og sydvest for den nuværende hovedbygning. På
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sognekortene fra 1854 er projektområderne alle angivet med engsignatur*. På dette
kort er Hestehaven sammen med holmen vest herfor (Holm Skov) angivet med
skovsignatur. På generalstabskortene fra 1867-1876 er sidstnævnte dog ikke længere
angivet, og det må derfor anses for sandsynligt, at denne skov er fjernet og inddraget
som agerjord engang i midten af 1800-tallet. Fældningen af denne skov kan evt.
hænge sammen med, at der blev bygge en ny hovedbygning i 1861-62. I den
forbindelse blev der lavet et teglværk umiddelbart ved siden af ”Holm Skov”. I 1920
blev en del af hovedgårdens jord udstykket i enkelparceller, herunder engarealerne
syd for Skold Å, hvor der blev etableret husmandssteder. Hovedgården blev i 1939
købt af staten, og bygningerne har været benyttet som ungdomslejer, og i 1945 som
internat for landsforrædere og derpå som statsfængsel.
Gram by ejerlav. Udskiftet i 1773. En lille enklave af Nedre Bjerre ejerlav ligger i
Gram ejerlav. De områder, der vil blive berørt af projektet, ligger alle nord for Gram.
Der er tale om matrikler, der på sognekort fra 1847 og 1854 er angivet med
engsignatur. Parcellerne har tilhørt udflyttede og ikke udflyttede ejendomme.
Neder Bjerre ejerlav. Udskiftet i 1802. En mindre enklave af Gram by ejerlav
ligger i Neder Bjerre ejerlav. De områder, der vil blive berørt af projektet, ligger alle
øst og syd for Neder Bjerre. Der er tale om småmatrikler, der på sognekort fra 1854
er angivet med engsignatur. I Løgmade er flere af disse småparceller senere blevet
slået sammen til større matrikler.
Tekniske anlæg
Afvanding/engvanding. Å udretninger: I den østlige del af projektområdet er
Skjold å blevet udrettet på den strækning, der løber gennem Møgelkærs jorder.
Udretningen er sandsynligvis blevet foretaget omkring midten af 1800-tallet. Det
gamle åforløb kan ses på sognekortet fra 1854, hvorimod åen på generalstabskortet
1867-1876 er blevet udrettet og tegner sig som en kanal, befæstet med et dige eller en
vej langs sydsiden.
Måske er der før etableringen af kanalen sket en vis form for udretning af åen på
denne strækning. På de gamle sognekort fra 1854 er selve åforløbet meget (unaturlig)
lige. Syd for denne lige strækning ses et fragment af et større vandløb, muligvis det
tidligere åforløb. For denne teori taler også, at ejerlavsgrænse følger dette slyngede åfragment.
I den resterende del af projektområdet er der kun fortaget mindre eller slet ingen
form for egentlig udretning af Skjold Å/Bjerre Bæk.
Dræning/afvandingsgrøfter. På generalstabskortene kan det ses, at der i 1800tallet er foretaget afvanding af engområderne, eksempelvis er der mellem
hovedparten af matriklerne gravet grøfter. En del af disse grøfter er i dag forsvundet,
og sandsynligvis er de erstatte af dræn.
I forbindelse med en kendelse (12. maj 1949) vedr. uddybning og regulering af
Skjold Å blev det bestemt at uddybe åen på en 2050 lang strækning, samtidig med at
afløbet fra Bjerre Enge (Løgmade) uddybes på en ca. 630 m lang strækning ned til
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udløbet i Skjold Å. Samtidig bliver der anlagt en parcelgrøft til afvanding øst for
projektområdet. For at hindre udskyldning af de ovenliggende vandløbsstrækninger,
bliver der etableret 4 styrt, samtidig med at stemmeværket nedlægges (se nedenfor). I
1955 bliver der udarbejdet et regulativ, og vandløbet overgår fra privat- til
kommunalt eje.
Engvandingsanlæg. Møgelkær har haft et stemmeværk på den strækning der ligger
umiddelbart vest for det udrettede åforløb. Ved opstemningen af vandløbet er der
blevet udledt vand til engvandingssystemer syd og nord for åen. I forbindelse med
denne opstemning er der etableret en akvædukt (et 15 m langt og 60 cm rørunderløb)
således at det vand, der kommer fra Løgmade, er blevet ført under vandingskanalen.
Stemmeværket er nævnt i et brev i Boller Godsarkiv, dateret 23. november 1870 fra
godsejer J. A. Glud, Boller om, at Møgelkær har ret til at bruge Skjold Å's vand til
engvanding, mod at vandet ledes tilbage i åen, mod en årlig afgift på 3.500 rd. J. A.
Glud var ejer af Jensgård og dermed også Skævlund Mølle. Opstemningsretten er
også beskrevet i Vejle Amts Landvæsens Kommissions protokol 1 (15. maj 1886) og
protokol 3 (17. nov. 1870). Stemmeværket nedlægges ifølge kendelse den 12. maj
1949.
Infrastrukturer
Vejanlæg. Inden for projektområdet er der ingen vejanlæg angivet på 4 cm kortet.
Mod vest ses dog resterne af en vej, som er angivet på generalstabskortene. Vejen
kan i dag delvist erkendes som et hegnsforløb. Mod øst er et helt vejforløb
forsvundet, sandsynligvis i forbindelse med husmandsudstykningen.
Stenkister/broer. Af Vejle Amts kendelse den 12. maj 1949 fremgår, at der har
været to jernbetonbroer inden for projektområdet. Disse er nu fjernet.
Mølleanlæg. Umiddelbart vest for projektområdet ligger Bjerre Møllegård.
Skriftlige kilder beretter, at der har været mølle på denne lokalitet siden 1300-tallet.
Råstofudnyttelse, Tørv. Flere steder inden for projektområdet kan der på
generalstabskortet fra 1867-1876 iagttages tørvegrave. På luftfoto kan flere af disse
stadig anes i dag som lavninger i forhold til det omliggende terræn.
Lovgivningsmæssige beskyttelsesinteresser
Fredninger, Fortidsminder. Møgelkær Voldsted består af en rundagtig banke, ca.
50 m i nord-sydlig og 60-70 m i øst-vestlig retning med jævnt skrånende sider. Højen
er på midten 2-2,5 meter over det omliggende terræn. Ved sydsiden ses en svag
lavning og foran denne en ubetydelig forhøjning i terrænet. Voldstedet ligger i dyrket
mark umiddelbart syd for Skjold Å, og er stærkt nedpløjet. Fredningen omfatter hele
banken samt den foranliggende lavning og ydervold. Ovennævnte mindesmærke må
ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning,
bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Dyrkning af voldstedet er tilladt,
dog må dybdepløjning ikke foretages. Over hele banken ses oppløjede brokker og
stumper af røde mursten. Ser man på de gamle kort - taler meget for - at banken
nord for det fredede voldsted muligvis har udgjort den gamle ladegårdsbanke. Her
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har man fra naturens hånd et ”befæstet” område, idet der er et mindre vandløb på
begge sider at banken. Voldstedet har således sandsynligvis bestået af både en borg
og ladegårdsbanke, sidstnævnte er dog ikke dog ikke fredet. På anlægstidspunktet har
forløbet af Skjold Å sandsynligvis ligget syd for borgbanken, hvilke en gammel
åslynge også kan tyde på.
Arkæologiske registreringer (DKC). Den eneste lokalitet der ligger inden for
projektområdet er sb. nr.: 17010965. Der er tale om diverse stenredskaber, opsamlet
over et større område. Redskaberne kan dateres til stenalderen.
Umiddelbart uden for projektområdet findes 2 lokaliteter: Sb. nr. 17010947:
overfladeopsamling af flækker og skiveskrabere m.m. (mesolitikum) samt et par
slebne tyknakkede flintøkser. Sb. nr. 17010972: tætbevokset gravhøj med randsten –
måske yngre stenalder. I øvrigt findes der i nærområdet 1 gravhøj (sb. nr. 17)
Ovenstående fund dokumenterer, at området har været bebygget, allerede fra
ældre stenalderen. Man kan derfor forvente, at der i engarealerne vil kunne findes
udsmidslag fra bopladser, evt. fiskegårde og enkelt fund fra denne periode. Desuden
vil der kunne forventes enkeltfund/anlægsspor fra bronze- og jernalderen.
Beskyttede diger (NBL §4). Indenfor og i umiddelbar tilknytning til området
findes adskillige beskyttede diger. Der er registreret 3 diger, som markerer sogneskel
mellem Bjerre og Rårup sogn samt skel mellem Nedre Bjerre og Gram ejerlav. Skjold
Å danner sammen med disse diger et længere skelforløb. Den meget fine digestruktur
med ejerlavsdiger og det naturlige åforløb vidner om en meget gammel struktur, der
evt. går tilbage til jernalderen. Der er registreret 2 diger, som markerer matrikelskel i
Nedre Bjerre ejerlav. Matrikeldigerne går tilbage til udskiftningen omkring 1800-tallet,
og fortæller sammen med den øvrige markstruktur om de lokale forhold på
udskiftningstidspunktet. Mod nordøst løber to meget lange diger parallelt med
projektområdes afgrænsning. Disse diger ligger på Møgelkærs jorder, og der er
sandsynligvis tale om gamle skovdiger. der har indrammet den nu fjernede Holm
Skov.
Konklusion
En højere vandstand i området vil umiddelbart kunne forventes at have en
positiv effekt på bevarelse af eventuelt organisk materiale i tilknytning til stenalderbopladser. Gravearbejder i forbindelse med projektet kan komme til at berøre
arkæologiske lokaliteter. Eventuelt gravearbejde skal derfor planlægges og udføres i
tæt samarbejde med Horsens Museum.
Voldstedet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §§12, 13 og 18. Det betyder
bl.a., at der i forbindelse med et evt. anlægsarbejde skal søges dispensation til
ændringer inden for 100 meter- zonen. Eventuelle bevarede organiske dele af
voldanlægget vil blive positivt påvirket af en hævning af vandstanden. Ligeledes vil
voldsted i forbindelse med projektet ikke længere blive overpløjet. Det betyder, at
nedbrydningen af de sidste rester vil blive standset. Landskabelig vil voldstedet også
komme til at tegne sig mere markant. Ud fra en kulturlandskabelig synsvinkel vil
voldstedets oprindelige befæstede placering i et fugtigt og lavvandet omgivelser blive
tydeliggjort.
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Den oprindelige matrikulering, der går tilbage til udskiftningstiden er stadig meget
tydelig i engarealerne. Det er vigtigt, at denne opdeling bliver bibeholdt, så den
oprindelige markstruktur kan erkendes i landskabet.
Inden for og umiddelbart uden for projektområdet findes flere diger, der alle har
historisk betydning til belysning og forståelse af de administrative og matrikulære
forhold. I forbindelse med projekteringen bør der i udstrakt grad tages højde for
disse diger, der alle er beskyttet at naturbeskyttelseslovens § 4.
Ud fra en kulturhistorisk synsvinkel, vil det være ønskeligt at bevare så mange at
de levn, der er knyttet til afvandingens historien, som muligt. Det drejer sig om styrt,
kanal, engvandingskanaler m.m.
Projektområdet udgør et kulturhistorisk meget interessant område, der som et
patchworktæppe fortæller om menneskets forskellig udnyttelse af området. Det vil
være oplagt i forbindelse med anlæggelsen af et vådområde at formidle og tænke de
historiske aspekter ind i selve projektet.
Forslag
At inddrage Hollet Sø, åbne grøfter og genskabe vandløb mellem Hollet Sø og
Skjold Å. Det gamle vandløb tegner sig i dag delvis som grøfter. I forbindelse med en
evt. retablering af vandløbet vil man også kunne åbne yderligere op omkring Søkæret,
og herved få en skoveng (se sognekort fra 1854). På generalstabskortene fra 18671876 er der dog på dette sted angivet et teglværk. Det er usikkert, om dette kan have
betydning i forbindelse med en eventuel retablering af de tidligere vandløb. Hvis
vandløbene bliver åbnet, vil man også have en mere klar fornemmelse af voldstedets
strategiske placering.

2.8 JORDBUND

Der foreligger ikke præcise jordbundsbeskrivelser af området. I henhold til Den
danske Jordklassificering er projektområdet bortset fra mindre delområder, specielt i
det sydøstlige projektområde, okkerpotentielt (og tilhører kategori 2, hvor 20-50
procent af jordprøver er forsurede). De aktuelle jordtyper fremgår af bilag 6.0.
Jordanalyser, delvis efter /5/, er gengivet i tabel 2.8.1.
I henhold til Den danske Jordklassificering består næsten alle arealer i
projektområdet af humus, jordtype 7 (JB nr. 11). Tilgrænsende arealer og
randområder indenfor projektgrænsen består mange steder af sandblandet lerjord (JB
nr. 4) og flere steder forekommer lerjord (JB Nr. 5) eller lerblandet sandjord (JB Nr.
3).
En orienterende jordbundsundersøgelse i projektområdet er foretaget i april-maj
2001. Undersøgelsen er gennemført med jordbor i ca. det øverste 1 m jordlag. På
grundlag af registreringer ved i alt 49 profilpunkter, se bilag 7.0, kan det typiske
jordprofil i Skjold Ådalen forventes at bestå af øverst et humuslag og herunder af
mineraljord.
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Den sandsynlige lagtykkelse af organogene jordlag i området er vist ved
farveskravering på bilag 7.0. Humuslaget har i ca. 2 trediedele af projektområdet en
lagtykkelse på over ca. 0,5 m og typisk på mindst 1 m. I den vestligste del af
projektområdet samt i visse randområder forekommer humus mindre udbredt eller
slet ikke. Der er i disse områder overvejende registreret lerjord eller sandblandet
lerjord undertiden med organogene jordlag.
Analyser
Beskrivelse af jordbunden er delvis baseret på 2 jordprøver fra
prøvetagningsflade 1 og 2 repræsenterende de centrale projektområder. Begge prøver
er udtaget i 0-10 cm dybde på prøvefladerne I eller II A og II B, hvis udstrækning er
vist på bilag 6.0. De kemiske analyser fremgår af tabel 2.8.1.
Tabel 2.8.1

Mekanisk sammensætning og jordkemiske analyser af 2 jordprøver fra
prøvetagningsflader repræsenterende det centrale projektområde (koncentration
angivet pr. kg tørvægt).

PRØVETAGNINGSFLADE, NR
.
Rumvægtsfaktor
Bulk density (Rumvægt)
Glødetab på tørstof
Reaktionstal
Kaliumtal
Phosphortal
Phosphortal
Total Phosphor
Vandextraherbar Phosphor
Jernbundet Phosphor
Organisk Phosphor
Oxideret Jern
Total Jern, Fe
Oxideret Fe/ jernbunden P- forhold
Total Jern (Fe)/Total-P

I

0,55
G/cm3
0,43
%
38,1
Rt
5,1
Kt
9,3
Pt*
0,5
Mg/kg ts.
0,9
28,1
µmol/g TV
0,3
µmol/g TV
6,6
µmol/g TV
11,6
µmol/g TV
297
µmol/g TV
354
µmol/g TV
på molær basis
45
12,6
på molær basis
Vægtforhold
22,7
*) Resultaterne er multipliceret med den angivne rumvægtsfaktor.

II
A OG B
0,75
0,71
27,1
5,8
10,7
1,5
2,0
34,7
0,3
7,6
12,9
275
389
36
11,2
20,2

2.9 SÆTNING OG TØRVEGRAVNING

Sætninger eller sænkningen i cm af terrænoverfladen for perioden 1882-2001 er
bestemt for Skjold Ådalen. Sætningerne bestemmes ved lineær interpolation og
differensberegning af koter på opmålingspunkter fra de nævnte år. Det antages, at
opmålingspunkterne er repræsentative mht. omfang af terrænsætninger. Resultatet af
de gennemførte beregninger er præsenteret på bilag 8.0, idet der er skelnet mellem
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områder med 0-25 cm, 25-50 cm, 50-75 cm, 75-100 cm og over 100 cm sænkning af
jordoverfladen i perioden.
I nedenstående tabel 2.9.1 er sætninger i projektområdet fordelt til ovennævnte
sætningsklasser.
Tabel 2.9.1

Sætningsomfang inklusiv evt. tørvegravning i perioden 1882-2001 i
projektområde II.

SÆTNINGSOMFANG MV.

Ingen sætninger eller
0-25 cm
25-50 cm
50-75 cm
75-100 cm
.> 100 cm
Delområder, i alt

SKJOLD ÅDALEN
1882-2001
PROJEKTOMRÅDET
Ha
%
Ca. 73
Ca. 12
Ca. 12
Ca. 6
Ca. 3
Ca.106

69
11
11
6
3
100

Sætninger på over 1 m siden 1882 har fundet sted på ca. 3 ha og mindre
sætninger er konstateret på i alt ca. 30 ha i projektområdet. Sætningsomfanget har
således været beskeden siden afvandingen og dræningen i området. Det konstaterede
sætningsomfang generelt i hele projektområdet siden 1882 tyder på, at tørve- og
dyndlagene i området i dag har en begrænset lagtykkelse. Det kan samtidig
konstateres, at drænsystemers holdbarhed i området ikke er væsentlig påvirket af
sætninger.
Før dræning i 1940-50erne har der i området fundet tørvegravning sted og
omfanget af denne siden 1882 tillige med eventuelle sætninger i opmålingsområdet til
nærværende projekt er undersøgt ved sammenligninger og beregninger for
topografiske oplysninger fra det originale kortmanuskript, dateret 1882, fra Kort- og
Matrikelstyrelsen og fra nyopmålingen. Nivellementspunkter fra denne første
originale opmåling angivet med fodkoter er omregnet til m DNN.
De laveste dele af de centrale projektområder lå i 1882 i kote 26,20-26,40 m. Der
var således på daværende tidspunkt naturlige forudsætninger for en sø, som var
meget lavvandet og som havde dybdepunktet tæt på vandløbet Skjold Å.

2.10 AFVANDINGSTILSTAND

Afvandingstilstanden inden for projektområdet, se bilag 9.0, er vurderet ud fra en
sammenligning af terrænkoter og vandspejlskoter i afvandings- og landkanaler samt
på grundlag af den aktuelle arealanvendelse og feltobservationer af grundvandstand i
maj 2001.
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Afvandingstilstanden kan beskrives som den normale grundvandstand under
terræn forår og efterår ved den egentlige vækstsæsons start- og sluttidspunkt. De
aktuelle jordbundsforhold og stedfundne sætninger i kombination med eventuel
okkerbelastning og primært ældre drænsystemer i området giver begrænsninger med
hensyn til afvandingsmulighederne i projektområdet.
En grundvandstand på 0-60 cm kan forventes i Skjold Ådalen på de laveste
arealer i det centrale projektområde og det østlige projektområde samt i de lave
områder langs Skjold Å opstrøms tilløb fra Haredal. I slugten i det sydlige centrale
projektområde kan ligeledes forventes en grundvandstand på 0-60 cm. Arealer i de
nævnte områder udgør ca. en femtedel af hele projektområdet. Udbyttet i disse
områder er reduceret på grund af den dårlige afvandingstilstand. Arealer med en
grundvandstand på 60-100 cm udgør i størrelsesordenen 24 ha svarende til 23 % af
projektområdet. På arealer med grundvandstand 60-100 cm under terræn vurderes
afvandingstilstanden ligeledes at være begrænsende for arealbenyttelsen og udbyttet.
Arealerne forekommer spredt i området, men er især udbredt i det centrale
projektområde.
Tabel 2.10.1 Grundvandstanden forår og efterår angivet i ha og i % af hele projektområdet.
GRUNDVANDSTAND UNDER TERRÆN
FORÅR-EFTERÅR
0ver 100 cm
60-100 cm
00-60 cm
Alle arealer

AREALER, HA
59,1
24,0
22,4
105,5

AREALER. %
56
23
21
100

Der er registreret ca. 59 ha eller ca. 56 % af projektområdet, hvor
grundvandsforholdene tilnærmelsesvis er optimale, dvs. grundvandstanden er i mere
end 1 m dybde. 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 den overvejende del af projektområdet.

2.11 HYDROGEOLOGISKE FORHOLD

Boringer i området viser, at de kvartære jordlag består dels af
smeltevandsaflejringer og dels af moræne /3/. Boringerne tæt på projektområdet er
typisk udført til mellem 20-40 m dybde. Jordlagene skifter mellem sandede lag og
gruslag syd for projektområdet, mens der nord for projektområdet i en enkelt boring
er registreret moreæneler i 10-12 m lagtykkelse.
Syd for projektområdet består de øvre jordlag af smeltevandslag, som
tilsyneladende har en rimelig vandføring, idet der indvindes vand fra disse boringer,
og indvindingen sker i de øvre jordlag fra ca. 20 m dybde. Grundvandspotentialet i
området er omkring kote 35 m DNN og tæt på terræn. Det kan forventes, at
afstrømning i området primært sker horisontalt i de øvre jordlag, men
grundvandsbevægelsen kendes ikke i detaljer.
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Nord for projektområdet består de øvre jordlag ofte af tertiære lerlag. De
nærmeste boringer i området viser, at der forekommer vekslende lag af ler, mergel
eocæn ler og pliocæn ler helt til terræn niveau. Der kan typisk forventes en dårlig
vandbevægelse i de øvre jordlag og overfladisk tilstrømning fra de stejle bakkedrag er
sandsynlig.
2.12 NÆRINGSSTOFBELASTNING OG VANDKVALITET

Det topografiske opland til projektområdet er et udpræget landbrugsopland, som
kan fordeles til et antal deloplande og vandløb, jf. bilag 1.1. I henhold til Vejle Amts
Regionplan 1997-2009 har vandløbene en basismålsætning, som vist i tabel 2.12.1.
Vandløb med målsætning B1 og B2 skal have en vandkvalitet, som mindst svarer til
DVFI (Dansk Vandløbsfauna Indeks) klasse 5 (klasse 5-7).
Tabel 2.12.1 Målsætninger af vandløb i oplandet iht. Vejle Amts Regionplan 1997-2009.
NR.

VANDLØBSNAVN
Skjold Å i projektområdet og opstrøms
Tilløb fra syd, Haredalstilløbet
Tilløb fra nord, opstrøms underløb Neder Bjerrevej

MÅLSÆTNING
B2
B1
B1

Af regionplanen fremgår, at målsætningen generelt ikke er opfyldt på følgende
delstrækninger af vandløb: Skjold Å opstrøms Neder Bjerrevej. Skjold Å nedstrøms
regulativstation 9.500 m. Vandløb fra Haredal på hele strækningen. Årsagen skyldes
primært hårdhændet oprensning i de pågældende vandløb. Skjold Å opstrøms Neder
Bjerrevej har tidligere været belastet af spildevandsudledning fra Bjerre, men denne er
bragt til ophør, idet spildevandet nu pumpes til renseanlægget i Bråskov. Der findes
et overløbsbygværk ved dels Bjerre Bæk og dels tilløb til Haredal. Juelsminde
Kommune har oplyst, at der maksimalt forekommer overløb ca. 10 gange om året
ved de nævnte overløbsbygværker.
Tabel 2.12.2
TANKTYPE

Rensetype og udledning af spildevand fra private spildevandsanlæg i oplandet
til projektområdet i henhold til Juelminde Kommunes indberetning 2001.
ANTAL EJENDOMME

Trixtank
Septictank

11
31

I alt

42

AFLEDNING
TIL

Sivedræn
Markdræn mv.
Vandløb

ANTAL EJENDOMME

9
23
10
42

Der er i området registreret spildevandsrensning og udledninger af spildevand,
som vist i tabel 2.12.2. I henhold til Juelsminde Kommunes indberetning af
spildevandsforhold i oplandet til Skjold Å kan der for projektoplandet registreres i alt
42 ejendomme med privat spildevandsrensning. I alt 2 ejendomme i oplandet ligger i
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henhold Juelsminde Kommunes spildevandsplan af 23. September 1999 i områder
med skærpede krav til spildevandsrensning. Kommunalbestyrelsen vil give påbud om
forbedret spildevandsrensning efter miljøbeskyttelseslovens § 30 stk. 4. I alt 40
ejendomme i oplandet ligger i områder uden skærpede krav til spildevandsrensning.
Vandløb i projektområdet er okkerbelastede som følge af tilførsel af jern- og
okkerholdigt drænvand fra primært projektområdet.
Vandkvalitet i vandløb. Vandkemiske data for vandløbene foreligger alene i form
af analysedata og stofberegninger for målestation 29.02 i Rårup Å, Åstrup for en 5 års
periode. De beregnede gennemsnitlige koncentrationer af totalkvælstof er 5,78 mg/l
og for total fosfor er gennemsnitsværdien 0,140 mg/l. Beregningsresultater for årene
1993-97 fremgår af nedenstående tabel 2.12.3.
Tabel 2.12.3

Resultat af vandkemiske analyser/ stofberegninger ved registreringer i Rårup
Å, Åstrup, opland 10,0 km2. Beregnede gennemsnitlige koncentrationer på
grundlag af analyser for total kvælstof og total fosfor.

BEREGNINGER
1993
1994
1995
1996
1997
Gns. perioden

ENHED

TOTAL
KVÆLSTOF

TOTAL
FOSFOR

_mg/l
_mg/l
_mg/l
_mg/l
_mg/l
_mg/l

7,11
7,07
5,02
5,42
4,26
5,78

0,132
0,172
0,136
0,121
0,141
0,140

Kvælstoftransporten til projektområdet
Vejle Amt har beregnet kvælstofudvaskningen fra Skjold Å oplandet indirekte,
idet der findes en hydrometrisk målestation i Rårup Å ved Åstrup, hvor der foreligger
målinger og beregninger af kvælstofafstrømning fra oplandet på 10,0 km2. Oplandet
til projektområdet udgør 11,9 km2 og til vurdering af N- og P-transporten fra dette
opland kan derfor benyttes målinger fra ovennævnte målestation i Rårup Å. De to
oplande ligger begge langt oppe i vandløbssystemet og har omtrent samme størrelse.
Dyrkningsprocenten i oplandet ved Rårup Å er ca. 91 procent og tilsvarende er den
ca. 74 procent for Skjold Å oplandet. På den baggrund er der rimelighed i at
sammenligne de to oplande.
I Rårup Å ved Åstrup er årsmiddelvandføringen bestemt til 81,3 l/s eller 8,13
l/s/km2. Der kalkuleres med et topografisk oplandsareal på i alt 11,9 km2 til
projektområdet og årsmiddelvandføringen kan beregnes til 97 l/s.
På figur 2.12.4 er vist vandføring og kvælstoftransport for målestationen i Rårup
Å, Åstrup for årene 1993-1997. Den gennemsnitlige kvælstoftransport for perioden
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har været 22.444 kg N/år. Den arealspecifikke kvælstoftransport i oplandet til Rårup
Å beregnes til ca. 22,44 kg/ha/år. Kvælstoftransporten til projektområdet kan
beregnes med samme gennemsnitlige arealspecifikke transport til i alt 24,5 tons N/år.
Da der ikke er foretaget direkte målinger i oplandet kan kvælstof- og vandbalance
for projektets nedsivnings- og udstrømningsområde alternativt beregnes 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 /15/.

Afstrømning i Rårup Å i 1993-97, 1000 ha
1000
Afstrømning Q, l/s
Kvælstoftransport kg N/døgn
Kvælstoftransport, Gns.

800

600

Figur 2.12.4
Vandføring (l/s) og
kvælstoftransport
(kg N/døgn) i
Rårup Å, Åstrup,
1993-1997,
der anvendes ved
bestemmelse af
kvælstoftransporten
til projektområdet.

400

200
61.5

Vandbalance

Tabel 2.12.5

1
2
3
4
5
AO

01/09/97

01/05/97

01/01/97

01/09/96

01/05/96

01/01/96

01/09/95

01/05/95

01/01/95

01/09/94

01/05/94

01/01/94

01/09/93

01/05/93

01/01/93

0

Opstilling af indledende vandbalance for nedsivnings- og udstrømningsområde
for Skjold Å VMPII-projekt /15/.

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 tidsperioder (10 år)

Nedbør i oplandet er 675 mm (DMI perioden 1961-90)
Korrigeret nedbør i oplandet er 675 mm + 20 % = 810 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
Regnoverskud kan beregnes til 810-435 mm = 375 mm
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Det gennemsnitlige årlige kvælstoftab fra oplandet kan beregnes på grundlag af
opgørelser af tab fra dyrkede, drænede og ikke drænede arealer. Der foreligger ikke et
detaljeret kendskab til dræning i oplandet, men omfanget af detaildræning er skønnet
at udgøre ca. 40 % af de dyrkede lerjorde i oplandet svarende til 284 ha. Det ikke
drænede opland er skønnet at udgøre 806 ha.
Det årlige kvælstoftab fra det drænede nedsivningsområde beregnes ud fra
vandbalance og erfaringstal for det gennemsnitlige kvælstofindhold således:
Vandtransporten er 375 ⋅ 104 ⋅ 284 = 10,65 ⋅ 106 m3. Kvælstofindholdet antages at
være 17,2 mg N/l. Kvælstoftabet beregnes som 10,65 ⋅ 106 m3 ⋅ 17,2 mg N/l =
18.318 kg N/år.
Det årlige kvælstoftab fra det ikke drænede nedsivningsområde predikteres
således:
Det gns. årlige kvælstoftab pr. hektar nedsivningsområde (Ntab ) predikteres udfra
vandbalancen for nedsivningsområdet (A i mm), andelen af dyrket areal i
nedsivningsområdet (D i %) og andelen af sandjord i nedsivningsområdet (S i %).
D: Dyrket: opland i alt 1195 ha - skov 280 ha - byområde + ejendomme 30 ha = 885
ha (74 %). S: Sandjord: i alt 70 ha ( 6 %).
Ntab = 1.088 ⋅ exp(-2.487 + ln (375) - 0.0032 ⋅ S + 0.0243 ⋅ D)
Ntab = 1.088 ⋅ exp(-2.487 + 0.671 ⋅ ln (375) - 0.0032 ⋅ 6 + 0.0243 ⋅ 74)
Ntab = 1.088 ⋅ 26,28 = 28,60 kg/ha.
Kvælstoftabet beregnes som 806 ha á 28,60 kg N/ha = 23.052 kg N/år.
Kvælstofbalance for projektområdet bestående af 76 ha dyrkede arealer, 24 ha
enge mv. og 6 ha skov, mose og vandløb kan, idet 50 % eller 53 ha er drænet og tab
fra ikke dyrkede områder anslås til 10 kg N/ha, tilsvarende opgøres således:
Kvælstoftab drænet projektområde: 375 ⋅ 104 ⋅ 53 m3 ⋅ 17,2 mg N/l = 3.418 kg N/år
Kvælstoftab øvrige dyrkede projektområder: 47 ha á 28,60 kg N/ha = 1.344 kg N/år
Kvælstoftab ikke dyrkede projektområder: 6 ha á 10,00 kg N/ha = 60 kg N/år
Kvælstofbalance i alt for projektområdet: 3.428+1.344+60 kg N/år = 4.832 kg N/år
Kvælstoftransporten fra projektområdet kan under de nuværende forhold således
opgøres til i alt 18.318+23.052+4.832 = 46.202 kg N/år.
Fosfortransporten til projektområdet. Den gennemsnitlige fosfortransport for
målestationen i Rårup Å, Åstrup i perioden 1993-97 har været 459 kg P/år.
Fosfortransporten i oplandet til projektområdet kan beregnes efter tilsvarende
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beregningsmetode som for kvælstoftransporten angivet ovenfor. Fosfortransporten
fra projektområdet skønnes at være på 546 kg P/år.

2.13 VEJE, LEDNINGER OG BYGNINGER

Kommunevejene Bjerre Skovvej og Neder Bjerrevej samt diverse elkabler og
telefonledninger langs disse vejanlæg ligger alle udenfor projektområdet.
Vejstrækninger af disse veje tæt på og langs projektområdet er målt ved kotesætning
af vejmidte udvalgte steder. Bjerre Skovvej ligger her i kote 35,03 m - 36,68 m DNN.
Neder Bjerrevej på delstrækning umiddelbart vest for projektområdet ligger i kote
35,26 m - 35,50 m DNN.
Private fællesveje tæt på den sydlige projektgrænse ligger på en 70 m lang
delstrækning i det vestlige projektområde og på en 430 m lang delstrækning i det
centrale projektområde. Befæstelse og vejkoter er ikke registreret.
Øvrige vejanlæg tæt på eller i projektområdet er alle private markveje. Markvejen
langs Skjold Å på strækningen, st. 9.000-ca. 9.800 er ikke befæstet og ligger i kote
25,60 m - 26,76 m DNN. Markvejen i det nordøstlige projektområde ligger på en ca.
100 m lang opmålt delstrækning i kote 25,85 m - 26,60 m DNN. Markvejen ca. 100
syd for Skjold Å, st. 10.700-10.925 m, ligger i kote 30,44 m - 32,00 m DNN. Øvrige
markveje er ikke registreret med vejkoter.
Juelsminde Kommunes tekniske forvaltninger har oplyst, at der ikke ligger
kommunale rørledninger i projektområdet.
I henhold til oplysninger fra diverse forsyningsselskaber forekommer der ikke i
projektområdet elkabler, telefonkabler, gasledninger eller vandledninger.
Omfanget af detaildræning i området i henhold til opmålinger og
arkivoplysninger fra Hedeselskabet kan beskrives ved, at der forefindes
drænledninger som vist på bilag 4.1.
Et par ejendomme og bygninger, "Dalbo" og "Engholm", ligger tæt på
projektområdet. I forbindelse med detailplanlægning af projektet skal disse registreres
ved opmåling af sokkelkoter mv. således at eventuelle nødvendige hensyn kan
tilgodeses. Specielt registreres eventuelt forekommende nedsivningsanlæg for
spildevand.
2.14 EJENDOMS- OG EJERFORHOLD

Vejle Amts lodsejerfortegnelse for projektområdet omfatter i alt 22 lodsejere.
Ejendoms- og ejerforhold foreligger nærmere beskrevet i Ejendomsmæssig
Forundersøgelse udført 2001 for Vejle Amt af Direktoratet for FødevareErhverv.
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3 .0 PROJ EK TER ED E ÆNDR INGE R
3.1 VANDLØB OG DIGER

De projekterede ændringer i vestlige og østlige projektområder er primært
regulering af vandløb. For det centrale projektområde er projekteret et 350 m langt
stryg i Skjold Å med toppunkt og vandspejl i ca. kote 26,25 m DNN efter scenarium
I og i ca. kote 26,75 m DNN efter scenarium II.
Kommunevandløbet Skjold Å samt stort set alle øvrige vandløb, der regulerer
afvanding i projektområdet ændres radikalt på forskellig vis i hele projektområdet, jf.
bilag 10.0 og beskrivelsen nedenfor. For den nærmere beliggenhed af de beskrevne
anlægsarbejder henvises endvidere til bilagene 11.1 og 11.2. Den nuværende
afvanding i området bringes til ophør ved at en række åbne vandløb lukkes. Følgende
vandløb sløjfes/planeres således, at der i vandløbstracéet opstår et naturligt terræn i
forhold til de nære omgivelser, scenarium II og (I):
-

Skjold Å, st. 9.460-10.060 m (I: st.9.500-9.960 m) …..……
Vandløb fra Haredal ……………………………………...
3 vandløb i sydlige centrale projektområde ………….……
6 vandløb i nordlige centrale projektområde ……...………
5 vandløb i vestlige projektområde
inklusiv Skjold Å, st. 11.100-11.380
I alt

Delstrækning, m
600
(460)
140
(140)
1.160
(740)
875
(600)
875
(875)
3.650 (2.815)

Vådområder etableres endvidere ved restaurering af følgende delstrækninger af
vandløb, scenarium II og (I):
-

Skjold Å, st. 9.150-9.300 m - Udløbsstryg, jf. afsnit 3.2…..
Skjold Å, st. 10.060-11.100 m (I: st. 9.960-11.100 m) ……..
Vandløb fra Haredal ……………………………………...
Øvrige vandløb ………………….…………….…………
I alt

Delstrækning, m
150
(150)
1.040 (1.140)
560
(560)
230
(230)
1.980 (2.080)

Vådområder etableres endvidere ved, at følgende delstrækninger af vandløb
forlægges i et nyt terrænnært og mæandrerende forløb, scenarium II og (I):
-

Skjold Å, st. 9.300-9.500 m - Udløbsstryg, jf. afsnit 3.2…
Skjold Å, st. 11.100-11.380 m …………………………….
Vandløb fra Haredal (m. forgrening) ……………………...
Øvrige vandløb i østlige projektområde….……..…………
Øvrige vandløb i centrale projektområde …………………
Øvrige vandløb vestlige projektområde …….….…………
I alt
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Delstrækning, m
350
(350)
475
(475)
1.025 (1.075)
420
(420)
720 (1.070)
960
(960)
3.950 (4.350)
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Private vandløb i det østlige projektområde med afstrømning fra i alt ca. 160 ha
tilledes herved sjapvandsområder og enge i det østlige projektområde.
Private vandløb i det sydlige centrale projektområde med afstrømning fra 3
deloplande, i alt ca. 89 ha ledes herved via engene ud i søen i det centrale
projektområde. Private vandløb i det nordlige centrale projektområde med
afstrømning fra 2 deloplande, i alt ca. 179 ha ledes herved via engene ud i søen i det
centrale projektområde.
Skjold Å samt private vandløb i det vestlige projektområde med afstrømning fra 3
deloplande, i alt ca. 308 ha tilledes herved engområderne i det vestlige projektområde
og søen i det centrale projektområde. Vandløb fra Haredal samt andre private
vandløb i det vestlige projektområde med afstrømning fra i alt ca. 354 ha tilledes
herved engområderne i det vestlige projektområde og søen i det centrale projektområde.
Der etableres afløb fra søen i det centrale projektområde til Skjold Å via et ca.
350 m langt udløbsstryg i et mæandrerende forløb, som detailudformes efter
scenarium I eller II omtrent som vist på bilagene 10.0, 11.1 og 11.2.
Eventuelle brøndringe, der er anbragt over terræn på private
områder under kote 26,75 m DNN, fjernes til 0,5-1,0 m under
drænsystemerne i de samme områder efterlades uden andre indgreb
projektområde. I de østlige og vestlige projektområder skal eventuelle
bringes ud af drift som beskrevet i afsnit 3.4.

rørsystemer i
terræn. Selve
i det centrale
drænsystemer

Afværge, scenarium I:
• Der etableres en 60 m lang terrænforhøjning eller et dige med krone i kote 27,0 m
DNN, kronebredde 4,0 m og skråningsanlæg 2 omtrent som vist på bilag 11.1.
Der etableres en 15 m lang terrænforhøjning eller et dige med krone i samme
dimensioner som nævnt ovenfor. Grundfladen af terrænforhøjningerne er i alt
450 m2. Terrænforhøjningerne har til formål, at forhindre overfladisk afløb fra/til
søen mod øst. Anlægsarbejdet omfatter muldafrømning af 100 m3 samt tilkørsel
af 200 m3 digefyld, der tages fra det fremtidige søareal.
Afværge, scenarium II:
• Der etableres en 95 m lang terrænforhøjning eller et dige med krone i kote 27,5
m DNN, kronebredde 4,0 m og skråningsanlæg 2 omtrent som vist på bilag 11.2.
Der etableres en 30 m lang terrænforhøjning eller et dige med krone i samme
dimensioner som nævnt ovenfor. Grundfladen af terrænforhøjningerne er i alt
800 m2. Terrænforhøjningerne har til formål, at forhindre overfladisk afløb fra
søen mod øst. Anlægsarbejdet omfatter muldafrømning af 200 m3 samt tilkørsel
af 600 m3 digefyld, der tages fra det fremtidige søareal.
•

Forlægning af en maximalt 250 m lang delstrækning eller sikring og eventuel
forbedring af ikke kendt mindre delstrækning af privat fællesvej ved den sydlige
projektgrænse.
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3.2 TÆRSKLER OG STRYG

Den oprindelige mæandrerende Skjold Å på strækningen omkring st. 9.000 er
kopieret fra minureret matrikelkort fra 1847 og lagt til grund for plan over
udløbsstryg, som dette fremgår af bilag 11.1 og 11.2. Vandløbets nye tracé og nye
bundforhold tilpasses det omgivende terræn. Udløbsstryget udformes om nødvendigt
med dobbeltprofil på en delstrækning nærmest søen, således at vandstanden i søen
stiger maksimalt 10-15 cm ved en median maksimum afstrømning i forhold til en
middel afstrømning. Delstrækningen erosionssikres og stabiliseres ved udlægning af
stenmaterialer på vandløbsbund og -sider
Scenarium I.
-

Udløbsstryget er ca. 350 m langt og formet således, at de hydrauliske forhold i
dette resulterer i et vandspejl i kote 26,25 m DNN ved en middel
afstrømning.

Scenarium II.
-

Udløbsstryget er ca. 350 m langt og formet således, at de hydrauliske forhold i
dette resulterer i et vandspejl i kote 26,75 m DNN ved en middel
afstrømning.

Scenarium I og II.
-

Skjold Å, st. 9.150-9.300. Restaureres og udformes som et udløbsstryg,
specielt for det østlige projektområde, således at de hydrauliske forhold på
strækningen resulterer i et vandspejl i kote 25,0 m DNN ved en middel
afstrømning. I øvrigt tilstræbes vandspejlsvariationer omtrent som i det
nuværende vandløb (variation:0,75 m, dvs. i koteinterval ca. 24,9-25,65 m
DNN).

3.3 RYDNING AF SKOV OG LEVENDE HEGN

Projektområder, som bliver permanent vanddækkede, skal ryddes for skov og
anden vedagtig vegetation. I det centrale projektområde skal ryddes 0,78 ha skov i
den sydlige del og 0,15-0,35 ha længst mod nord (randområder af Bjerre Skov).
Levende hegn skal fjernes på strækninger af sammenlagt ca. 150 m og én mindre
trægruppe i området skal ligeledes ryddes.

3.4 AFVANDINGSGRØFTER OG AFLØB FRA EKSISTERENDE DRÆN

De eksisterende drænsystemer og -ledninger på arealerne indenfor
projektgrænsen skal som hovedprincip 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 nødvendigt forbedres blandt
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andet ved at sikre afløbet til søen. Sådanne hoveddræn, der ligger under ca. kote 26,9
m, genåbnes som åbne vandløb.
Hoveddrænledninger lukkes ved, at en delstrækning på ca. 10 m graves op og
fjernes. Antal samt beliggenhed af delstrækninger, som opgraves, fastlægges efter
terræn- og faldforhold. Opgravning forventes som gennemsnit påkrævet 2-3
gange/100 m hoveddrænledning.

3.5 SPILDEVANDSANLÆG

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 forventes imidlertid,
at ændringer ikke er påkrævet for de nærmest beliggende ejendomme.

3.6 BESKYTTELSE AF VEJE, HUSE OG LEDNINGER

Vejanlæg i projektområdet, jf. bilag 10.0 nedlægges overalt, hvor det omgivende
terræn ligger under ca. kote 27,0 m DNN i det centrale projektområde og under ca.
kote 25,0 m i det østlige projektområde. Dette betyder, at i alt 400 m markvej i det
centrale projektområde skal nedlægges. Alle øvrige vejanlæg skal så vidt muligt fortsat
være farbare og skal beskyttes primært gennem en passende detailudformning af de
projekterede anlægsarbejder.
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. Der ligger enkelte ejendomme tæt på projektområdet.
Der kan være behov for afværgeforanstaltninger for tekniske anlæg. Dette gælder
specielt for ejendomme med kælderrum, for lavtliggende nedsivningsanlæg mv.

3.7 EJERFORHOLD

Ejerforholdene vil blive ændret ved vådområdeprojektets gennemførelse. Der
henvises til den gennemførte ejendomsmæssige forundersøgelse.
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4 .0 K ONSE K VE NSER A F A T RE A LI SE RE PROJ EK TE T

4.1 AFSTRØMNING, VANDSTAND OG VANDLØBSDYNAMIK

Afstrømningen fra projektområdet under de nuværende forhold er skønnet til i
middel at være 97 l/s, idet der om sommeren forventes en gns. afstrømning på 50 l/s
og om vinteren en gns. afstrømning på 145 l/s.
Det østlige projektområde. Vandspejlsberegningerne, jf. afsnit 2.4, tyder på, at en
vandstand i kote 24,95-25,25 m DNN i området vil være hyppigt forekommende
både sommer og vinter. Vandspejlet vil maksimalt stige til ca. kote 25,70 DNN ved
ekstrem høje afstrømninger.
Det centrale projektområde. Udløbsstryget er udformet, jf. afsnit 3.2, således at
vandspejlet i søen vil være nogenlunde konstant og typisk i intervallet kote 26,2526,40 DNN efter scenarium I eller typisk i intervallet kote 26,75-26,90 DNN efter
scenarium II. I ekstreme situationer med høj fordampning om sommeren eller stor
afstrømning om vinteren vil vandstanden kunne afvige fra de nævnte intervaller.
Der er ikke gennemført modelberegninger af vandbalance efter etablering af en
sø i området. Som udgangspunkt vil minimumsvandføringer i afløb fra søen øges i
forhold til minimumsvandføringer i Skjold Å under de nuværende forhold, men der
vil muligvis kunne opstå sommerperioder og situationer, hvor søens vandspejl vil stå
så lavt, at der ikke løber vand ud af søen. Situationerne kan opstå under lange tørre
sommerperioder, hvor den totale vandmængde til søen fra vandløbene i oplandet, er
mindre end fordampningen fra søen. Fordampningen udgør normalt 3-4 mm/døgn,
men kan i varme tørre perioder nå 5-6 mm pr. døgn. En længere periode med en stor
fordampning fra søen på 5-6 mm kan betyde, at tilstrømningen ikke kan erstatte den
fordampede vandmængde, og vandstanden falder eventuelt så meget, at der ikke
længere løber vand ud af søen.
Modsat vil de høje afstrømninger fra projektområdet under de nuværende
forhold ikke kunne forekomme efter etablering af søen. Dette er en følge af, at søen
udgør et væsentligt større reservoir end Skjold Å m. fl. vandløb, jf. hypsograf for
søen, figur 4.2.1.
Opholdstiden i søen efter scenarium I vil om sommeren være på i
størrelsesordenen 39 dage, mens opholdstiden om vinteren i middel kan forventes at
være på ca. 14 dage. Den gennemsnitlige opholdstid for året er 20 dage.
Opholdstiden i søen efter scenarium II vil om sommeren være på i
størrelsesordenen 80 dage, mens opholdstiden om vinteren i middel kan forventes at
være på ca. 28 dage. Den gennemsnitlige opholdstid for året er 41 dage.
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4.2 PÅVIRKET AREAL

Dyrkningsforholdene kan forventes påvirket inden for den på bilag 2.0 viste
projektgrænse. De påvirkede arealer defineres som arealer, hvor der sker ændringer i
afdræningsmuligheder og/eller -behov af hensyn til dyrkning. Dette sker specielt i de
laveste områder, der aktivt er afvandet til de nuværende vandløb i området.
Vandstanden i søen vil typisk være 2,2-2,8 m højere end vandstanden i Skjold Å.
Principielt sker der ikke ændring eller forringelse af afvandingsmuligheder for arealer,
der under de nuværende forhold drænes til Skjold Å og hvor terrænet ligger 1,2-1,5 m
højere end søvandspejlet.
En hævning af grundvandstanden i Skjold Ådalen med 2,2-2,8 m forventes ikke
at medføre store ændringer i grundvandsstrømninger, men småændringer 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.

Hypsograf for delområde ved Skjold Å
Vanddybde (gns.) ved vandspejlshøjden, kote over DNN

Vandvolumen, m3

Vanddækket areal (ha) ved vandspejlshøjden, kote over DNN
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Figur 4.2.1

Vanddækket areal i ha, gennemsnitlig vanddybde i m og vandvolumen i m3 af sø i
det centrale projektområde ved forskellig vandspejlshøjde.

Projektgrænsen fastlægges ud fra den forventede grundvandspåvirkning ved at
hæve det permanente grundvandsspejl i området til den foreslåede kote. Det
forventes, at tilgrænsende arealer, som ligger lavere end 1,5 m over søens
vandspejl/grundvandsspejl på engarealer (det vestlige projektområde), generelt vil
blive påvirket, dog afhængig af afstanden til projektområdet. I det centrale område
kan der således forventes påvirkning af alle arealer under kote 28,25 m DNN. I det
østlige projektområde kan der forventes påvirkning af alle arealer under kote 27,75 m
DNN. I det vestlige projektområde er projektgrænsen en foreløbig projektgrænse,
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som følger naturlige linier som veje og skovbryn i området. Ved detailudformning af
vandløbsrestaurering og -forlægning justeres projektgrænsen i henhold til
detailplanen.
Det højeste vandspejl, der vil kunne opstå i det centrale projektområde kan
forventes at være ca. kote 26,4 m DNN efter scenarium I og ca. kote 26,9 m DNN
efter scenarium II. Oversvømmelsesrisiko er således alene til stede på arealer under
de nævnte koter. Oversvømmelsesrisikoen er stor på arealer, som ligger tæt på søen
og under de nævnte koter. Forskelle i fordampning og oplandstilstrømning vil give
svingninger i søens vandspejl afhængigt af detailudformningen af det nye afløb.
Oversvømmelse i området sker alene i forbindelse med større afstrømninger,
eventuelt kombineret med forekomst af massiv grødevækst i udløb fra søen.

4.3 AREALKLASSIFIKATION EFTER FUGTIGHEDSFORHOLD

Arealfordelingen i delområder kan forventes som anført på bilagene 11.1 og 11.2
og i nedenstående tabel 4.3.1.
Tabel 4.3.1

Arealfordeling af projektområde og dybdeforhold i søen ved vandspejlskoten 26,25
og 26,75 DNN efter scenarium (I) og II.

Arealfordeling/
Dybdeforhold
Scenarium

Område
vest
(I) og II
Ha
Vanddybde > 1,75 m
Vanddybde 1,50 - 1,75 m
Vanddybde 1,25 - 1,50 m
Vanddybde 1,25 - 1,00 m
Vanddybde 0,75 - 1,00 m
Vanddybde 0,50 - 0,75 m
Vanddybde 0,25 - 0,50 m
Vanddybde 0,00 - 0,25 m
Inkl. Sjapvand område vest (1.8) 1,8
Sø og sjapvandsområde, i alt (1.8) 1,8
Sumpede enge
Afgræsning i perioder
Fugtige enge, afgræsning
(13,5) 13,0
Enge, afgræsning og slet
(18,9) 17,7
Enge, afgræsning og slet
(2,3) 1,9
Enge, i alt
(34,7) 32,6
Projektområde i alt, II
34,4
Projektområde i alt, (I)
(36,5)
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Centrale Område
Område
øst
(I) og II
I og II
Ha
Ha
(0,0) 1,1
0,0
(0,0) 2,4
0,0
(1,1) 3,7
0,0
(2,4) 8,0
0,0
(3,7) 6,4
0,0
(8,0) 4,7
0,1
(6,4) 5,9
0,5
(4,7) 5,0
0,5
(26,2) 37,0

1,1

Projektområde
i alt
II
II
Ha
%
1,1
1,0
2,4
2,3
3,7
3,5
8,0
7,6
6,4
6,1
4,8
4,5
6,4
6,1
5,5
5,2
1,8
1,7
39,9
37,8

(10,9)
(8,0)
(5,7)
(1,7)
(26,3)

2,9
3,2
2,1
2,0
10,2
11,3
11,3

10,7
25,1
23,6
6,2
65,6
105,5
(100,3)

(52,5)

7,8
9,0
3,7
2,3
22,8
59,8

10,1
23,8
22,4
5,9
62,2
100,0
-
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Områdets tilstand efter projektets gennemførelse er på bilagene 11.1 og 11.2 vist
med søens udstrækning og dybdeforhold ved vandspejl i kote 26,25 m og i kote 26,75
m DNN, som vil være det typiske vandspejl efter scenarium I henholdsvis II.
Afløbets detailudformning tænkes udført således, at vandstanden i søen i det centrale
område vil være næsten konstant i de nævnte koter og bestemt af de hydrauliske
forhold på en øvre delstrækning af udløbsstryget til Skjold Å. I det østlige
projektområde vil vandstanden være svingende overvejende i koteintervallet 24,95 m
- 25,70 m DNN, men vil typisk ligge i kote 25,0 m DNN.
Om sommeren vil vandstanden i søerne som følge af lav afstrømning og stor
fordampning kunne falde til under de ovennævnte koter. Om vinteren vil
vandstanden i det centrale projektområde undertiden være 5-15 cm over de nævnte
koter eller lidt højere. Søernes vandspejl vil hele tiden variere med afstrømningen.
Projektområdet forvandles til et vådområde med en sø på ca. 26 ha efter
scenarium I og ca. 37 ha efter scenarium II. Omkring søen opstår engarealer på 29-30
ha. I det østlige projektområde opstår små lavvandede søer på i alt ca. 1,1 ha og
fugtige enge på ca. 9,3 ha. Det vestlige projektområde forvandles til fugtige enge,
hvor der tilstræbes størst mulig gennemstrømning for afstrømningen fra det aktuelle
opland.
Græsningsmulighederne i projektområdet er vurderet og kan beskrives som
anført i nedenstående tabel 4.3.2. Der er muligheder for græsning på ca. 55-71 ha i
projektområdet i en normal eller i en lidt kortere (maj-sept.) græsningssæson. I tørre
perioder vil der endvidere være græsningmuligheder på yderligere ca.11 ha.

Tabel 4.3.2

Vurdering og opgørelse af græsningsmuligheder i projektområdet

GRÆSNING I PROJEKTOMRÅDET
Græsning mulig i normal græsningssæson
(perioden april-oktober)
Græsning mulig i kortere græsningssæson
(perioden maj-september)
Græsning mulig alene i tørre perioder
Græsning generelt ikke mulig
Projektområde, i alt

SCENARIUM I SCENARIUM II
36,7 ha

29,8 ha

24,7 ha
10,9 ha
28,0 ha
100,3 ha

25,1 ha
10,7 ha
39,9 ha
105,5 ha

4.4 SKØNNET VANDKVALITET I SØEN

Den fremtidige vandkvalitet i søen i det centrale projektområde 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 vandkemiske parametre i så kort en undersøgelsesperiode. I tabel 4.4.1 er
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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

Total-P i tilløb
Total-N i tilløb
N:P-forholdet
Opholdstid i søen, sommer
Opholdstid i søen, vinter
Opholdstid i søen, år

ÅBNE TILLØB
Scenarium I
Scenarium II
0,140 mg/l
5,78 mg/l
41:1
39 dage
80 dage
14 dage
28 dage
20 dage
41 dage

Den nyetablerede sø vil gennemgå en række forandringer, inden den når
ligevægtstilstanden, hvis den får lov til at udvikle sig uden menneskelige indgreb. Søens
forandringer er betinget af den omsætning af organisk materiale, der sker, når området
bliver vanddækket, samt af de udviklingstrin de forskellige trofiske niveauer gennemgår.
Varigheden af disse udviklingstrin kan vanskeligt forudsiges. Betydning har søens
størrelse- og dybdeforhold, søens placering i forhold til andre vandsystemer, den tilførte
næringsstofmængde, vandgennemstrømningen i søen og jordbundsforholdene i det
område, hvor søen dannes.
Næringsstof belastning
Okker. Hele søarealet og projektområdet er kortlagt som okkerpotentielt område.
Gennemførelse af vådområdeprojektet vil stærkt begrænse jernudvaskningen, idet der er
tale om en betydelig grundvandshævning i hele projektområdet. Dette vil forsegle
eventuelle forekomster af pyrit både over og under den nuværende grundvandsstand,
hvilket vil forhindre yderligere jernudvaskning fra arealet og tilligemed reducere den
nuværende jernudvaskning. Der vil således være tale om en forbedret vandkvalitet med
hensyn til jernindhold i vandområderne.
Kvælstof. Total-N koncentrationen i tilløbene til søen kan forventes, at være 5-7
mg/l eller højere. De nævnte koncentrationer repræsenterer hele oplandet. Udstrømning
af grundvand til søen kan betyde, at der tilføres vand med et højere indhold af total-N.
Transportstrømmen af grundvand, 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 ikke at øge kvælstofbelastningen af søen i
forhold til de åbne tilløb.
Fosfor. Total-P koncentrationen i tilløbene til søen kan forventes at være 0,14 mg/l.
Den nævnte koncentration indikerer, at søen vil blive en eutrof sø. Med den nævnte
koncentration af total-P i søen vil sigtdybden blive beskeden og muligvis ikke nå bunden
i søens dybeste dele. Søen vil formentlig blive fosforbegrænset, dvs., vandkvaliteten kan
forbedres markant ved at reducere fosforbelastningen. Som det fremgår af figur 4.4.2,
kan sigtdybden øges mærkbart, såfremt fosforindholdet falder til et lavere niveau.
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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 grundlag af sidstnævnte datasæt og
inkluderer kun data fra ferskvandssøer /6/.

Vandskifte. Vandkvaliteten er endvidere afhængig af vandets opholdstid i søen.
Opholdstiden er relativ lav (14-80 dage), hvilket bevirker, at risikoen for en eventuel
intern belastning af fosfor i søen ikke er så stor som i mange andre søer. Risikoen for
intern belastning af fosfor i søen er en faktor 2 mindre efter scenarium I, end efter
scenarium II.
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Figur 4.4.3

Søvandets Total-P koncentration sommer og vinter i 123 danske søer i relation til
Fe:P forholdet i overfladesedimentet. Medianen, 1. og 3. kvartil er angivet for hver
gruppe /13/.

Intern belastning. Med intern fosforbelastning forstås frigivelse af fosfor fra søens
bund og eventuelle bundsedimenter. 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 over 16 har de laveste fosforkoncentrationer i vandet både sommer og vinter, og
koncentrationsstigningen fra vinter til sommer er lavest i disse søer. Et lavt Fe:P forhold
indikerer således stor intern belastning, og et højt Fe:P forhold indikerer en lille intern
belastning, se figur 4.4.3.
Jordbundsundersøgelserne i Skjold Ådalen tyder på, at jordbundens Fe:P forhold i
søen ligger på 20-23. Vurderet på disse data kan forventningerne til søens total-P
koncentration være på mellem 0,15 - 0,30 mg P/l om sommeren og på mellem 0,08 0,17 mg P/l om vinteren.
Fosforfraktionering. Analyserne af de udtagne jordprøver viser, at en stor del
jordbundens fosforindhold er bundet til jern. Dette betyder, at op mod en tredjedel eller
mere af jordbundens fosforpulje (Fe-bundet fosfor) potentielt kan frigives under
ændrede redoxforhold. For planterne er al den målte fosfor tilgængelig, men den fosfor,
som frigives ved oversvømmelse og iltfrie forhold er kun den jernbundne og den
vandextraherbare. På grund af, at Fe:P-forholdet (forholdet mellem oxideret jern og
jernbunden P er højere end 8) er høj, er jorden i stand til binding af ekstra fosfor, hvis
den holdes iltet. Der vil altså ikke nødvendigvis komme en stor intern belastning. Måske
(sandsynligvis) vil der frigives P om sommeren; men på årsbasis vurderes det, at søen vil
tilbageholde P fremfor at frigive til nedstrøms områder.
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FIGUR 4.4.4 Den relative sammensætning af antal dominerende arter og slægter inden for de forskellige
planteplankton-klasser ved forskellige koncentrationer af total-fosfor i perioden maj tilseptember. Kun data fra
ca. 200 lavvandede søer (middeldybde < 3 m) er medtaget. Dataene er fremkommet ud fra semikvantitative
undersøgelser, hvor de enkelte arter/slægter er rubriceret inden for en skala fra 1-4 eller 1-3, hvor 1 betyder, at
arten er tilstede, men meget fåtallig, og hvor 4 henholdsvis 3 betyder, at arten og slægten dominerer prøven, og
samtidig er den meget talrig. Denne analyse omfatter alene sidstnævnte kategori /6/.

Der er altså sandsynlighed for, at den jernbundne pulje "opløses" delvist ved
længerevarende oversvømmelse; men om den udvaskes afhænger af de hydrologiske
forhold. Det vil med andre ord sige at kun såfremt, der aktivt strømmer grundvand
gennem overfladelagene, er udvaskning sandsynlig. Tidsperspektivet for frigivelse af den
jernbundne P-pulje kendes ikke, måske 5-20 år (ukvalificeret gæt). En del af den
organiske fosfor vil sandsynligvis også blive frigivet langsomt (over årtier). Aktuelle
mængder af organisk stof, jern og P-puljer i projektområdet fremgår af tabel 4.4.5.
Tabel 4.4.5 Beregning af P-puljer, mængder af jern og organisk stof i den kommende søbunds
øverste 10 cm jordlag på grundlag af jordanalyser, jf. afsnit 2.8.
Prøve
Flade

I
II
Gns.

Org. Stof

Total P

Total Fe

Vandextr.P Jernbundet P

0-10 cm
Kg/ha

0-10 cm
Kg/ha

0-10 cm
Kg/ha

0-10 cm
Kg/ha

165.048
191.094
178.071

378
758
568

8.565
15.291
11.928

4
6
5

Organisk P

0-10 cm
Kg/ha

0-10 cm
Kg/ha

109
172
140

193
291
242

Oxideret Fe
0-10 cm
kg/ha

BD
Fe:P
Molær
ratio

7.179
10.812
8.996

45,1
36,1
40,6

Vandkvaliteten i søen kan således meget vel tænkes at blive påvirket ved en intern
fosforbelastning. Sigtdybden kan specielt påvirkes i sommerperioden, men den aktuelle
sigtdybde vil være meget afhængig af hvorvidt, der etableres undervandsplanter i søen
eller ej. Søen bliver lavvandet, og det kan forventes, at undervandsplanter etableres og, at
disse vil øge sigtdybden. Vandkvaliteten i søen forventes at resultere i, at søen vil blive
domineret af kiselalger og grønalger og kun i mindre grad af blågrønalger, se figur 4.4.4
For at sikre, at den interne fosforbelastning bliver så lille som muligt, bør der de
sidste år, inden søen etableres, ikke gødskes med fosforholdige gødninger. Endvidere bør
der inden søen etableres foretages en fjernelse af så meget letomsætteligt organisk
materiale som muligt. Desuden bør der foretages en kalkning, for derved at øge
muligheden for så stor en Ca-binding af fosfor som muligt. Risikoen for resuspension af
fosfor vil kunne begrænses, såfremt der forud for etablering af sø i området forefindes en
sammenhængende grønsvær i hele området under de forslåede vandspejlskoter.
Tabel 4.4.6

Beregning af vandkvaliteten i sø i det centrale projektområde ud fra
vandgennemstrømning,
opholdstid,
middeldybde
og
årsgennemsnitlig
indløbskoncentrationer af kvælstof og fosfor.

Søen i det centrale projektområde
Årsgennemsnitlig fosforkoncentration
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Årsgennemsnitlig kvælstofkoncentration
Sommergennemsnitlig klorofylkoncentration
Sommergennemsnitlig sigtdybde

3,2 mg/l.
72 µg/l
0,70 m

2,9 mg/l.
69 µg/l
0,93 m

Ud fra simple erfaringsmodeller /8, 14/ kan der beregnes en forventet vandkvalitet i
søen på baggrund af oplysninger om den forventede vand- og stoftilførsel. Beregningerne
er således uden en eventuel intern belastning. Der anvendes følgende parametre:
Den
årsgennemsnitlige
indløbskoncentration
af
totalfosfor ([P]i),
indløbskoncentrationen af totalkvælstof ([N]i), - søens forventede vandopholdstid (tw), og søens middeldybde (Z). Resultatet af beregningerne er gengivet i tabel 4.4.6.
Beregning af årsgennemsnitlig fosforkoncentration i søen /7/:
[P]sø = [P]i /(1+√tw) ;
Scenarium I: [P]i = 0,140 mg/l ; tw = 0,055; [P]sø = 0,113 mg/l.
Scenarium II: tw = 0,112; [P]sø = 0,105 mg/l.
Beregning af årsgennemsnitlig kvælstofkoncentration i søen /8/:
Scenarium I:

[N]sø =0,37 ⋅ [N]i ⋅ tw -0,14 ; [N]i =5,78 mg/l; tw = 0,055 ;
[N]sø = 3,2 mg/l.

Scenarium II: tw = 0,112 ; [N]sø = 2,9 mg/l.
Beregning af sommergennemsnitlig sigtdybde i søen med korrektion for resuspension
/8/:
Scenarium I:

Sigt = 0,27 ⋅ [P]sø

-0,59

⋅ Z 0,27 ; [P]sø = 0,113 mg/l ; Z = 0,58 ;

Sigt = 0,70 m.
Scenarium II: [P]sø = 0,105 mg/l ; Z = 0,84 ; Sigt = 0,93 m.
Beregning af sommergennemsnitlig klorofylkoncentration i søen /8/:
Scenarium I:

Chla = 311 ⋅ [P]sø 0,67 ; [P]sø = 0,113 mg/l ; Chla = 72 µg/l

Scenarium II: [P]sø = 0,105 mg/l ; Chla = 69 µg/l
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4.5 UDVIKLING 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 her i landet. I
1999 blev det første vådområdeprojekt gennemført i Vejle Amt. I pumpelaget Egebjerg
enge blev pumperne slukket og afvandingsgrøfter lukket til. Allerede første år blev
observeret 98 fuglearter i området. Erfaringer fra andre vådområdeprojekter fortæller om
170-180 fuglearter de første 3-4 år. Hvis det er muligt at vedligeholde græsningen i
vådområder vil den store artsdiversitet ofte kunne opretholdes. Juelsminde halvøen er et
søfattigt område og genskabelse af søer kan forventes at få stor betydning for blandt
andet fuglelivet. Der kan også henvises til Legind Sø og Spøttrup Sø, der blev
gendannede i henholdsvis 1991 og 1994 i Viborg Amt. Det kan forventes, at områdets
udvikling vil kunne sammenlignes med Spøttrup Sø med hensyn til udviklingen af søens
og landarealernes dyre- og planteliv. Netop fuglene vendte meget hurtigt tilbage i et stort
antal, både i antallet af individer og arter.
Der foreligger følgende oplysninger om flora ved retablering af de ovennævnte søer.
Registreringer i august 1999 af vegetationen omkring de i 1991 og 1994 gendannede søer
viste, at der i løbet af en forholdsvis kort årrække kan indfinde sig en ret artsrig
vegetation på de våde engarealer langs søbredden. Ved Legind Sø og ved Spøttrup Sø 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
vurderes, 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.

4.6 VAND- OG STOFBALANCE

Kvælstofbalancer og -beregninger mv.
Effekten på kvælstofudvaskningen af virkemidlerne i Vandmiljøplan II er vurderet i
en redegørelse udarbejdet af
Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks
Jordbrugsforskning.
Kvælstofbalancer på ikke vanddækkede arealer før og efter gennemførelse af
vådområdeprojektet kan beskrives i henhold til gennemsnitstal fra blandt andet LOOPovervågningsoplande samt fra "Vandmiljøplan II - faglig vurdering" /9/.En optimal
effekt opnås ved at retablere den naturlige vandstand og friholde arealet for gødskning.
Ved retablering af de oprindelige hydrologiske forhold, hvor arealer i videst muligt
omfang bringes under naturmæssige betingelser, vil vådområder fjerne mellem 200 og
500 kg N/ha/år, svarende til et gennemsnit på 350 kg N/ha/år /10, 11/.
Anvendte nøgletal for afstrømning
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Ved beregninger af reduktionen i kvælstofbelastningen ved gennemførelse af
projektet anvendes følgende nøgletal for kvælstoftab og kvælstoftransport i
projektområdet efter gennemførelse (se endvidere tabel 4.6.1):
Den årlige kvælstoftransport til engene beregnes som en procentdel af
kvælstroftransporten til projektområdet, idet fordeling til sø og enge fra de enkelte
deloplande er opgjort i tabel 4.6.1, således:
Den årlige kvælstoftransport til engene er 53,67 % af 41.370 kg N/år = 22.203 kg
N/år. Engene(68 ha) består af tørv og oplandet til engene er 8,7 gange større end engene.
Det skønnes, at engene fjerner 90 % af det tilledte kvælstof, mens 10 % af kvælstoffet
transporteres videre og ud i søen.

Tabel 4.6.1

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

DELOPLANDE TIL SØ & ENGE
I PROJEKTOMRÅDET, JF. BILAG 1.1

ENGENE
PCT.
HA

PCT.

HA

III, VI, VII, XII
IV, V, VIII, IX, X, XI
I, II
I alt

100
80
20
53,67

0
20
80
46,33

0
63
442
505

1.090 HA

223
252
110
585

SØEN

Den årlige kvælstoftransport til søen er 46,33 % af 41.370 kg N/år + 10 % af 22.203
kg N/år = 21.387 kg N/år.

Kvælstoftilbageholdelse i projektområdet
Kvælstoftilbageholdelsen på engene beregnes som 90 % af 22.203 kg N/år = 19.983
kg N/år svarende til 271 kg N/ha efter scenarium I og 292 kg N/ha efter scenarium II.
Kvælstofretentionen i søen skønnes ud fra vandgennemstrømningen og vandets
opholdstid. Erfaringsmæssige 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 0,055 (opholdstid 20 dage) efter
scenarium I og 0,112 (opholdstid 41 dage) efter scenarium II.
Den tilførte kvælstofmængde til søen er ovenfor beregnet til 21.387 kg N/år. Den
samlede kvælstoftilbageholdelse på de vanddækkede arealer kan beregnes som
-

30,9 % af 21.387 kg N, hvilket er 6.609 kg N/år svarende til ca. 252 kg N/ha
sø/år efter scenarium I.
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-

33,6 % af 21.387 kg N, hvilket er 7.183 kg N/år svarende til ca. 194 kg N/ha
sø/år efter scenarium II.

Endvidere kalkuleres med, at det nuværende nettotab som følge af gødskning i
projektområdet på 4.832 kg N/år, jf. afsnit 2.12, ophører. En opgørelse af projektets
kvælstofbalance er vist i tabel 4.6.2.
Konsekvensen af at realisere vådområdeprojektet kan med hensyn til N-balance
således opgøres til i alt 31-32 tons N/år. Reduceres kvælstofudledningen med i alt
31.424-31.998 kg N/år efter projektets gennemførelse, svarer dette til en årlig
tilbageholdelse på 314 kg N/ha projektområde (scenarium I) eller 303 kg N/ha
projektområde (scenarium II).
Tabel 4.6.2

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

AREALKATEGORI

AREAL
HA

N-BALANCE

N-BALANCE
NETTO
FJERNELSE
KG N/ÅR

KG N/HA/ÅR

KG N/ÅR

26,2
73,8
100,0

252
271

6.609
19.983
4.832

31.424

37,0
68,5
105,5

194
292

7.183
19.983
4.832

31.998

SCENARIUM I

Sø
Enge mv.
Alle arealer, driftsophør
SCENARIUM II

Sø
Enge mv.
Alle arealer, driftsophør

Tabel 4.6.3

Opgørelse af vådområdeprojektets samlede kvælstofbalance

Projektområdets nuværende nettobelastning pr. år
Vådområdeprojekt - Kvælstoffjernelse
Vådområdeprojekt - Netto kvælstoffjernelse, i alt
Vådområdeprojekt - Netto kvælstoffjernelse, i alt pr. ha

KG N PR ÅR
Scenarium I Scenarium II
4.832
26.592
27.166
31.424
31.998
314
303

Fosforbalancer og -beregninger mv.
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Fosforrensningseffekten i vådområder og søer er vanskeligt at fastsætte. Fosforen
optages i sedimentet 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 søen. Jerns
fosforbindingsevne er imidlertid meget afhængig af redoxpotentialet (iltindholdet), idet
bindingsevnen er lav under iltfrie 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 mekanismer, 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 /12/.
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 beskytte mod resuspension, samt forøge iltning af det øverste sedimentlag.
Det antages, at søen i stor udstrækning vil indfri de nævnte forventninger.
Fosforretentionen i søen skønnes ud fra vandgennemstrømningen og vandets
opholdstid. Erfaringsmæssige 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 0,055 (opholdstid 20 dage) efter scenarium I og 0,112
(opholdstid 41 dage) efter scenarium II /7/. Den tilførte fosformængde er beregnet til
546 kg P/år, jævnfør afsnit 2.12. Den samlede fosfortilbageholdelse på de vanddækkede
arealer kan beregnes som 19,0 % af 546 kg P, hvilket er 104 kg P/år, scenarium I. Efter
scenarium II kan fosfortilbageholdelsen beregnes som 25,1 % af 546 kg P, hvilket er 137
kg P/år. Fosfor, som transporteres ved overfladeafstrømning til vandløb i
projektområdet under de nuværende 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 104-137 kg P/år svarende til en årlig tilbageholdelse på 1,0-1,3 kg
P/ha projektområde.
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5 .0 OV E RSIG T OVE R A NLÆG SUDG I FTER

Nedenstående beløb er ekskl. projektering, tilsyn, arealerhvervelser mv. og moms.
Anlægsudgifter baseret på beskrivelsen i afsnit 3.0 kan anslås således:
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

I alt

(I), II
Vandløb og diger, planering mv.
Lukning af vandløb:
Delstrækninger Skjold Å og vandløb fra
Haredal, (600 m), 740 m
á kr. 30,9 vandløb i centrale projektområde
(1.340 m), 2.035 m
á kr. 15,5 vandløb i vestlige projektområde 875 m á
kr. 15,Restaurering af vandløb:
Skjold Å, opstrøms strækning og vandløb
fra Haredal (1.700 m), 1.600 m
á kr. 60,Øvrige vandløb 230 m
á kr. 40,Nye vandløb, forlægning af vandløb:
Skjold Å, opstrøms strækning og vandløb
fra Haredal (1.550 m), 1.500 m
á kr. 60,Øvrige vandløb(2.450 m), 2.100 m á kr. 50,Brøndgods:
Fjernelse af brønde
Afværge:
Etablering af terrænforhøjninger
Muldafrømning, -tilbagelægning, 200 m3
Digefyld, afgravn., transp., udlægn. 600 m3
Udløbsstryg. Erosionssikring af afløb
Østlige projektområde 150 m
Centrale projektområde 350 m
Rydning af skov og levende hegn:
Udgiftsneutral.
Lukning af drænsystemer
Regulering eventuelle hoveddræn og afløb
fra eksisterende dræn, Dispositionsbeløb
Spildevandsanlæg, dispositionsbeløb
Beskyttelse af veje, huse og ledninger,
Dispositionsbeløb
Andre omkostninger, ca. 10 %
Beløb ekskl. moms
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Scenarium I Scenarium II
51.225,-

65.850,-

111.200,-

115.200,-

215.500,-

195.000,-

10.000,-

10.000,-

5.000,10.000,-

12.000,36.000,-

30.000,52.500,0,-

30.000,52.500,0,-

50.000,-

50.000,10.000,5.000,-

0,54.575,-

25.000,63.450,-

600.000,-

670.000,-
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