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0 .0 SA M ME ND RA G
0.1 INDLEDNING

I perioden marts-juli 1999 er gennemført forundersøgelser, som belyser muligheder
for gennemførelse af et vådområdeprojekt ved Grynderup Sø. Kravene til projektet er
fastsat i Bekendtgørelse nr. 966 af 16. december 1998 om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder. Projektet er udarbejdet i henhold til aftaler med Viborg Amt og den til støtte for undersøgelserne nedsatte brugergruppe, der består af lodsejer repræsentanter, planlæggere fra Sallingsund og Sundsøre kommuner samt
teknikere fra Viborg Amt.
Grynderup Sø har været afvandet siden midten af forrige århundrede og anvendes til
landbrugsproduktion. Et orienteringsmøde for lodsejerne i området den 4. marts 1999
resulterede i, at Viborg Amt iværksatte dels nærværende tekniske forundersøgelser og
dels en ejendomsmæssig forundersøgelse. De tekniske forundersøgelser med en lang
række registreringer i området peger tillige med ønsker fra brugergruppens side mod, at
søen retableres med et naturligt vandspejl i ca. kote 1,0 m DNN. Landkanaler i området
sløjfes, hele oplandstilstrømningen ledes ud i søen og det oprindelige udløb til Fursund
genetableres.
Der opstår en lavvandet Sø på ca. 140 ha. Med omgivende enge og øvrige påvirkede
områder deltager i alt 423 ha i projektet. Den samlede kvælstofeffekt er beregnet til ca. 86
tons N/år svarende til 204 kg N/år/ha projektområde.
0.2 REGISTRERINGER

Projektområdet består af de tre offentlige landvindings- og pumpelag: Grynderup Sø
Pumpelag med ca. 151 ha, Grynderup Enge Landvindingslag med ca. 40 ha og Bysted
Enge Landvindingslag med ca. 63 ha. Arealer uden højvandsbeskyttelse på i størrelsesordenen ca. 173 ha forventes ligeledes påvirket, idet projektgrænsen typisk er beliggende
mellem 2,50 m højdekurven og 2,75 m højdekurven. Grundvandsforholdene i området
påvirkes, og bygninger og tekniske anlæg, som ligger tæt på søen og ikke tåler højere
grundvandsforhold, skal sikres efter behov.
Terrænet i de dybeste områder ligger i kote -0,27 m DNN, og i alt ca. 16 ha ligger
under kote 0,00 m. Områderne ligger især vest for Midtstrømslinien i Grynderup Sø
Pumpelag, og ca. 1/3 af dette pumpelags område ligger under kote 0,25 m DNN. De laveste arealer, ca. 8 ha, i Grynderup enge Landvindingslag ligger i koteintervallet 0,22-0,50
m. Der er i alt 100 ha fordelt med 82 ha til Grynderup Sø og 18 ha til Grynderup enge,
som ligger under kote 0,75 m DNN. Arealerne i Bysted Enge Landvindingslag ligger lidt
højere, idet de laveste områder udgør 8 ha i kote 0,75-1,00 m DNN. Der er ved opmålingen generelt fundet svagt skrånende flade arealer, som øges med ca. 2 ha for hver 1 cm
terrænet stiger. Der er således totalt i området ca. 350 ha under kote 2,0 m DNN.
Afstrømningen fra det samlede opland på 28,8 km 2 ledes uden om de inddigede områder via de offentlige vandløb: Bysted Møllebæk, Durup Bæk og Vestre Landkanal.
Sidstnævnte kommunevandløb har udløb i Sallingsund og vandstanden i vandløbet fra
dets udløb (st. 6.620 m) og op til Bysted Bro (st. 0 m), vejunderløbet under Grynderup-
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vej, påvirkes stærkt af afstrømningen og Limfjordens vandspejl under højvande. Ved
sommerafstrømninger på 6-10 l/s/ha kan der i vandløbet forventes et vandspejl i ca. kote 0,5-1,1 m DNN. Ved en vinterafstrømning på f. eks. 25 l/s/ha kan der tilsvarende
forventes vandspejl i ca. kote 1,0-1,6 m DNN. Ved større afstrømninger og/eller ved
højvande i Limfjorden kan vandspejlet være op til kote ca. 2,0 m, dvs. betydeligt højere.
Områdets afvanding sker gennem pumpning til ovennævnte ydervandspejl fra tre
pumpestationer. Afvandingen muliggør en landbrugsmæssig udnyttelse af området med
en intensiv produktion på 64-74 % af det samlede projektområde. Der er registreret 272
ha med 1-2 årige afgrøder. Sædskiftegræs er dominerende i store dele af området. Der er
registreret 100 ha med flerårige græsmarker, hvoraf ca. 40 % overvejende består af kulturgræsser, mens ca. 60 % overvejende består af naturgræsser.
De beskyttede naturtyper i området i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 domineres af ferske enge og moser på i alt ca. 40 ha. Der er endvidere mindre arealer med
strandeng, sø og hede. Naturværdien af de beskyttede områder vurderes generelt at være
ringe, men grundlaget for vurderingen er mangelfuld, idet artsregistreringer ikke er foretaget. Odderen blev i 1996 registreret i Grynderup Sø Landkanal, men der er ikke registreret fugle eller anden fauna af større værdi i området. Der er et større antal kendte fortidsminder, mest stenalderbopladser, overpløjede gravhøje og lokaliteter for enkeltfund i
området, som er beskyttede i henhold til Museumslovens § 26.
Jordbunden i de centrale områder (i alt ca. 107 ha) af Grynderup Sø og Bysted enge
består af tørv og dynd i mere end 1 m dybde. I øvrige områder findes tørv og dynd til
0,75 m dybde (ca. 58 ha) eller i en mindre lagtykkelse. I Grynderup enge forekommer
generelt humusjord, som er overlejret af muldrig finsand. Beskrivelse af jordbunden er
delvis baseret på udtagne jordprøver, som havde et glødetab på 7-13 %. Projektområdet
er okkerpotentielt og tilhører okkerklasse 1. Jorden har et højt jernindhold, og en væsentlig del af fosforet i jorden er bundet til jern. Jordbundens jern/fosfor forhold ligger på
14-29.
Sætninger i området efter de gennemførte afvandinger eller sænkningen i cm af terrænoverfladen for perioden 1967-1999 er bestemt for arealerne i Grynderup enge og for
perioden 1925-1999 for arealerne i Grynderup Sø og Bysted enge. Ca. 11 % af projektområdet (46 ha) har haft sætninger på mellem 0,5 og 1,0 m siden afvandingen. Ca. 46 %
af projektområdet har haft mindre sætninger på mellem 0,2 og 0,5 m. Det er endvidere
sandsynliggjort, at den gamle søbund før 1882 lå 0,8-1,0 m højere end det nuværende terræn i området.
Afvandingstilstanden kan beskrives som den normale grundvandstand under terræn
forår og efterår. Denne er over 100 cm i 57 % af projektområdet, 60-100 cm i 20 % af
projektområdet, og på 96 ha svarende til 23 % af området kan der forventes en grundvandstand på under 60 cm. Afvandingstilstanden på sammenlagt ca. 180 ha (43 % af området) er normalt begrænsende for arealbenyttelsen og udbyttet. I fugtige år skønnes det,
at afvandingstilstanden er begrænsende for udbyttet i en større procentdel af projektområdet.
Grundvandsspejlet er relativt fladt, hvilket tyder på let og ubesværet strømning. Det
nydannede grundvand antages at strømme til Grynderup Sø fra de tilgrænsende områder.
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En hævning af grundvandstanden i søen med 1,5-2,0 m vil betyde, at der er behov for
afhjælpende foranstaltninger, hvor kældre/gyllebeholdere eller nedsivningsanlæg ligger
lavt i forhold til et retableret vandspejl.
Vandkvaliteten i områdets vandløb kunne ønskes bedre, idet kun enkelte vandløb har
en forureringsgrad, der er i overensstemmelse med målsætningen. Stikprøver udtaget i
Vestre Landkanal i juli 1999 har et indhold af totalfosfor på ca. 0,3 mg/l, mens kvælstofindholdet er på 6-7 mg/l. Grundvandets nitratindhold beskrives, som liggende på 60 mg
nitrat pr. liter i gennemsnit. Saliniteten i Limfjorden er ca. 27 promille, og indtrængning
af saltvand under højvande i Limfjorden kan uden en højvandsbeskyttelse af retablerede
sø- og engarealer forekomme. Viborg Amt har beregnet, at kvælstoftransporten til Grynderup Sø er på 30 kg N/ha/år, hvilket udgør i alt 86,4 tons N/år. Fosfortransporten er
skønnet til at være på ca. 1,4 tons P/år.
En række ejendomme og bygninger ligger i eller tæt på projektområdet, og der er
blandt andet opmålt enkelte sokkelkoter mv. til belysning af eventuelle påvirkninger.
Bortset fra en 75 mm vandforsyningsledning beliggende i det nordlige projektområde
forekommer der ikke betydende lednings- eller kabelanlæg i området, som påvirkes.
Lodsejerfortegnelsen for Landvindingslagene i området omfatter i alt ca. 55 lodsejere.
0.3 PROJEKTEREDE ÆNDRINGER

Det nuværende afløb til Sallingsund blokeres øst for Vestre Landkanals underløb under Grynderupvej. I stedet retableres søens oprindelige afløb mod nord og nordøst. De
gamle åslyngninger på strækningen genetableres, og der bygges et nyt vejunderløb under
Nørengvej umiddelbart syd for det gamle udløb i Limfjorden ved Fursund SØ for Sæbygårds Hage.
Alle vandløb og diger beliggende i områderne under ca. kote 1,25 m DNN sløjfes og
planeres. Der gennemføres afværge foranstaltninger efter behov. Blandt andet sikres og
forbedres afløbene fra Grynderupvej nr. 48-54 og nr. 29-30. Der etableres omfangsdræn
ved skønsmæssigt anslået 3-5 ejendomme. Hovedafvandingssystemet ved sommehusområdet Sæbygård forbedres ved en regulering. Afvandingspumperne fjernes, og de eksisterende drænsystemer bringes i princippet ud af drift. Drænsystemer udenfor projektområdet skal derimod fortsat kunne fungere uhindret. Der er skitseret en højvandsbeskyttelse
af projektområdet ved anlæg af dige og sluse i forbindelse med nyt vejunderløb under
Nørengvej.
0.4 KONSEKVENSER AF AT REALISERE PROJEKTET

På kortet (bilag 10.0) er vist udstrækningen af de påvirkede områder og de forskellige
arealkategorier efter retablering af søen.. Det forventes, at tilgrænsende arealer, som ligger lavere end ca. 1,5 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.
Der ligger mange ejendomme tæt på projektområdet, og flere steder vil der være behov
for afværgeforanstaltninger. Oversvømmelsesrisikoen i området vil generelt blive mindre,
når der ses bort fra de inddigede områder. Vandstanden i søen vil typisk være i kote 1,0
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m DNN. Vandstanden kan stige, men vil meget sjældent stige til over kote 1,4-1,5 m
DNN. Det antages endvidere, at vandstanden aldrig vil være højere end Limfjordens
vandstand ved højvandshændelser med vandstande over de ovennævnte koter.
Som udgangspunkt vil minimumsvandføringer i det nye afløb fra søen øges i forhold
til minimumsvandføringer i Vestre Landkanal. Fordampningen udgør normalt 3-4 mm/
døgn, men kan i varme, tørre sommerperioder nå 5-6 mm/døgn. En længere periode
med en fordampning på over 3,7 mm/døgn kan betyde, at vandstanden falder i søen.
Eventuelt så meget at der ikke længere løber vand ud af søen. Søen udgør et stort vandreservoir på ca. 700.000 m3 , og de høje afstrømninger fra projektområdet under de nuværende forhold vil ikke kunne forekomme efter retableringen. Stor tilstrømning betyder
blot, at vandstanden stiger i søen. Eksempelvis stiger vandstanden ved en afstrømning på
25 l/s/km2 (stor vinterafstrømning) til kote 1,22 m på 5 dage og til kote 1,40 m på 10
dage, såfremt der ikke løber vand ud af søen. Under højvande kan Limfjordens vandspejl
i løbet af et par dage stige til væsentligt over kote 1,2 m eller kote 1,4 m. Det betyder, at
der lejlighedsvis vil strømme saltvand ind i søen, såfremt der ikke etableres en sluse. Det
er beregnet, at der i gennemsnit vil løbe ca. 270.000 m 3 saltvand i søen pr. år uden en sluse. Saliniteten vil kortvarigt kunne stige til 10-15 ‰, men vil typisk være 0,1-0,3 ‰ uden
en højvandsbeskyttelse af søen. Vandets opholdstid i søen vil om sommeren være på ca.
50 dage, mens opholdstiden om vinteren i middel vil være 17 dage.
Projektområdets ca. 423 ha forvandles til et vådområde med en sø på 140 ha og fugtige enge med videre, som anført på bilag 10.0. Området beskyttes mod højvande i Limfjorden. De vanddækkede arealer udgør ca. 1/3 af projektområdet. Arealer med stærkt
vådbundspræg (50 ha), fugtige enge (60 ha) og mindre fugtige enge (147 ha) udgør ca. 60
% af projektområdet. Søens vandkvalitet er skønnet og beregnet ud fra simple erfaringsmodeller og oplysninger om den forventede vand- og stoftilførsel. Fosforkoncentrationen forventes at blive ca. 0,2 mg/l, kvælstofkoncentrationen 3,4 mg/l og søens sigtdybde
er beregnet til ca. 0,5 m. Den gennemsnitlige vanddybde er ligeledes ca. 0,5 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.
Kvælstofretentionen i søen skønnes ud fra vandgennemstrømningen og vandets opholdstid. Kvælstoftilbageholdelsen er beregnet til 28 tons N/år svarende til 200 kg N/ha
sø/år. Den årlige kvælstoffjernelse på enge og græsarealer med fugtigbundspræg under de
nuværende forhold er anslået til 200-350 kg N/ha/år. Det samlede potentiale for kvælstoffjernelse i hele området er opgjort til over 100 tons N/år, hvilket er større end kvælstoftransporten til projektområdet. Der er beregnet en netto kvælstoffjernelse på i alt
86,2 tons N/år efter vådområdeprojektets gennemførelse, svarende til 204 kg N/ha/år.
Konsekvensen med hensyn til fosforbalance er tilsvarende opgjort til i alt 314 kg P/år,
svarende til en årlig tilbageholdelse på ca. 0,7 kg P/ha projektområde.
Anlægsudgifterne eksklusiv moms er anslået til i størrelsesordenen 1,2 mill. Kr.
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1 .0 I ND L E D NI NG
1.1 REKVIRENT

Nærværende vådområdeprojekt ved Grynderup Sø er rekvireret af og udarbejdet
for Viborg Amt. De aktuelle forudsætninger har været lokale initiativer samt folketingets vedtagelse af Vandmiljøplan II i februar 1998. Forundersøgelserne er gennemført i perioden marts-juli 1999 og er finansieret via midler fra Skov- og Naturstyrelsen. Kravene til projektet er fastsat i Bekendtgørelse nr. 966 af 16. december 1998
om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder /2/.
Bekendtgørelsen fastsætter endvidere krav om, at området efter projektets gennemførelse permanent skal henligge som vådområde.
Grynderup Sø, som har været afvandet siden midten af forrige århundrede, er
beliggende på NV Salling nord for Durup i Sallingsund Kommune. Dele af området
ligger desuden i Sundsøre Kommune. De seneste grundvandssænkninger i området
blev gennemført i begyndelsen af 1960erne på initiativ af Grynderup Sø Pumpelag,
Grynderup Enge Landvindingslag samt af Bysted Enge Landvindingslag. Hele området er tørlagt og anvendes til landbrugsproduktion, se bilag 1.
Genskabelse af søen blev skitseret under marginaljordsdebatten sidst i 1980erne.
Lodsejerne i området har ved flere lejligheder drøftet muligheden for at ændre afvandingstilstanden i området. I 1994 blev en genopretning af Grynderup Sø debatteret i
forbindelse med en revision af Sallingsund Kommunes kommuneplan. Fra flere sider
blev der peget på søen som et muligt naturgenopretningsområde, og Kommunalbestyrelsen tilkendegav, at den ville støtte initiativer til gendannelse af søen /15/. Planlægningsforløbet har yderligere omfattet udsendelsen af folderen: "Naturgenopretning i Nordsalling", som markerede starten på den første offentlighedsfase fra 1. dec.
1995 til 1. marts 1996. I forbindelse med offentlighedsfasen afholdt Viborg Amtsråd,
kommunalbestyrelserne for Sallingsund og Sundsøre kommuner og Skov- og Naturstyrelsen et offentligt møde den 6. dec. 1995 på Roslev Kro, hvor der efterlystes forslag, ideer og bemærkninger til foreliggende oplæg omfattende blandt andet retablering af Grynderup Sø /13/. I forbindelse med udarbejdelse af regionplantillæg for
vådområder indkaldte Viborg Amt forslag og ideer i perioden 23. sept. til 23. nov.
1998, og Sallingsund kommune arrangerede et lodsejermøde den 16. nov. 1998 i Durup Idræts- og Svømmehal, hvor projektet diskuteredes. Viborg Amt indkaldte lodsejerne i de tre offentlige landvindingslag i området til et orienteringsmøde den 4.
marts 1999 om eventuelt at gennemføre et vådområdeprojekt. Der blev herefter
iværksat henholdsvis nærværende tekniske forundersøgelse og en ejendomsmæssig
forundersøgelse.
Der er af Viborg Amt nedsat en brugergruppe som støtte for undersøgelserne.
Gruppen består af lodsejer repræsentanter for hver af de tre landvindingslag i området, planlæggere fra Sallingsund og Sundsøre kommuner og teknikere fra Viborg
Amt, Strukturdirektoratet samt fra PV\ Natur & Miljø Rådgivning. Lokale ønsker til
projektet og foreløbige skitser er diskuteret i brugergruppen blandt andet ved møder
på kommunekontoret i Durup den 14. april, den 14. juni samt den 16. august 1999.
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1.2 OMRÅDETS GEOLOGI OG FORHISTORIE

I Salling-området er landskabet og de kvartære dannelser stærkt præget af påvirkninger fra den sidste istid. Langs hovedopholdslinien mod syd omdannedes isens
randzone til dødis allerede på et tidligt tidspunkt. I randzonen opstod der herved et
landskab med talrige små lavninger og søer. Mellem dette dødislandskab og Limfjorden findes et storbakket morænelandskab.
Ved isens tilbagesmeltning fra hovedstilstandslinien dannede smeltevandet en
række dale. Da isen således smeltede bort fra Hjarbæk Fjord, løb smeltevandet via
Nørreådalen og Skalsådalen til Hjarbæk Fjord. Fra isens tilbagesmeltningsperiode
stammer også "tunneldalen" omkring Hvalpsund. Under tilbagesmeltningen var Skive
Fjord længe beskyttet mod erosion af store dødisklumper.
Grynderup Sø ligger i det ovennævnte storbakkede morænelandskab, og søen er
dannet som en erosionslavning i morænen. De centrale dele af Grynderup Søområdet består øverst af postglaciale dynd- og tørvedannelser /5/. Der er ingen boringer i dette område, men tykkelsen af dynd- og tørvedannelserne er sandsynligvis
beskeden. Stenalderhavets største udbredelse har afsat spor i området, hvor der i aflejringer findes skaller af muslinger, snegle (Littorina) mv. En boring i den nordlige
del ved det oprindelige afløb fra søen viser, at overfladejorden er overvejende grovsandet eller finsandet. Dybere findes lokalt op til 10 m postglacialt saltvandsler.
Boringer ved Grynderupvej, hvor denne forløber ca. 1 km fra kysten langs Sallingsund, viser vekslende lag og lagtykkelser af glacialt sand og ler. De øvre jordlag
mod syd domineres af moræneler eller smeltevandsler, mens de øvre jordlag mod
nord præges af tynde lerlag nærmest terræn og herunder af sand/smeltevandssand.
Boringer øst for søen mellem Havgård og Durup Bæk viser ligeledes overvejende
sandede jordlag i de øverste 10-15 m. Tæt på Durup Bæk er sandlagene mindre udbredte, idet der lokalt forekommer glimmerler i 5-25 m's dybde. Syd for søen findes
områder domineret af smeltevandssand i de øverste 10 m jordlag.
Generelt i området findes lag af moræneler eller smeltevandsler under de øvre
jordlag, hvor disse er domineret af sandaflejringer.
Grynderup Sø er på det ældste topografiske kort, Videnskabernes Selskabskort
(figur 1.2.1) vist med en udstrækning på ca. 135 ha. Dette er omtrent i overensstemmelse med ældre matrikelkort fremstillet omkring 1820-30, hvorpå ejerlavet Grynderup Sø udgør ca. 120 ha, se figur 1.2.2. Søens vanddybde og de typiske vandspejlskoter i søen på daværende tidspunkt kendes ikke, men det er sandsynligt, at søen har
haft en største vanddybde på ca. 1 m og et vandspejl omkring kote 1,5-1,6 m DNN,
jf. resultat af originalopmålingen til de første generationer af topografiske kort for
området, se bilag 1.2 og 1.3 samt figur 2.9.2 i afsnit 2.9. Afløbet fra søen i 1770 sker
mod nord til Fur Sund øst om Sæbye Gaards Mølle (Nørremølle).
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 FIGUR 1.2.1 Udsnit af Videnskabernes Selskabskort oprindelig i målestoksforholdet 1: ca.
70.000 over dele af Nordvestjylland. Fremstilling
omkring år 1770. Søen er i henhold til kortet ca.
135 ha stor, afløbet sker mod nord til Fursund via
Sæbygårds Mølle, en strækning på 800-1.000 m.
Søen har et grenet tilløb fra syd, som kommer fra
dels Byested og dels Duurup.

 FIGUR 1.2.2 På "Kopi af minoreret matrikelkort
i 1:20.000 over Harre Herred. Oprindelig fremstilling omkr. 1820-1830, Matrikelarkivet januar
1999", antydes søens største udstrækning. Grynderup Sø ejerlav er opmålt til ca. 118 ha og gengiver
en sandsynlig oprindelig udstrækning af søen.

Søens tidlige historie afspejles delvis i oplysninger fra møllernes historie i området
/19/, se tabel 1.2.3. Under den økonomiske krise, der i 1760erne ramte Danmark,
overvejede Rentekammeret en forhøjelse af den mølleskyldsskat, som landets møller
skulle svare. Der blev i den forbindelse indsamlet oplysninger om vand- og vindmøl-
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lernes tilstand i 1761. Om Sæbygårds Mølle (Nørremølle), der i 1762 ifølge Skivehus
Amts Matrikel hørte under Østergaard, berettede Niels Qvistgård, at møllen havde
kunder fra Fur og fra Sæby sogn. Det indberettedes tillige, at møllen ellers ingen regning kunne gøre på bestandig søgning, da den ofte ved frost om vinteren og tørke
om sommeren manglede vand. Medvirkende til vandmangelen var også, hedder det,
at tilløbene fra moser, kær, åer og bække groede mere og mere til, hvilket bevirkede,
at møllen var i en ringere tilstand, end da den i sin tid var blevet takseret til mølleskyld (3td. 5 skp. 3fdk.).
Syd for vejen ved Nørremølle findes endnu spor efter mølledæmninger og en lille
hul høj, der er eneste rest efter Sæbygårds vejrmølle. Fiskeri i Mølledammen og i mølleåen tilhørte mølleren, og dette kunne også give indtægt. Da Grynderup Sø udtørredes, købte lodsejerne retten til vandet af Sæbygårds Mølle, og gravede en kanal som
afskar vandet fra møllen. Samtidig kunne vandstanden sænkes, og den tidligere søbund kunne opdyrkes. Herefter nedlagdes vandmøllen. Den ret store møllevirksomhed, som særlig var baseret på fremstilling af rugmel, sigtemel samt gryn, fortsattes
med en vindmølle som drivkraft.
Tabel 1.2.3.
År 1546
År 1664
År 1761
År 1780
År 1800
År 1838
År 1850
År 1871

Uddrag af Vandmøller i Viborg Amt. Af Kristian Vestergård 1975

Sæbygårds Mølle overdrages til Iver Krabbe til Østergård
Møllen er ganske øde, men i 1688 drives møllen med overfaldshjul. Sten 2 al.
Kunder fra Fur eller Salling.
Ejer Qvistgård. Har kunder fra Fur og Sæby. Mangler vand i tørke og frost.
Skøde fra Qvistgård til Niels Christensen Sommer
(B 515A-16) Ejer Niels Christensen, mølværk 300 rdl.
(B. 4-543) Bevilling til vejrmølle, afstand 126 al. Kun ved at bruge vandmøllen til skal og gryn og lægge mølleskylden på vejrmøllen, opnås bevillingen.
(B515B-5) Ejer Morten Christensen. Mølværk 300 - 50 al for vejrmøllen, og
90 al for smedjen
Vejrmøllen blev kun vurderet til 100 dl., men Mølhuset er nu kun 100 dl.
Værd, men vejrmøllen 1300 rdl..

På et tidspunkt midt i perioden 1838-1871 nedlagdes vandmøllen, og udløbet fra
søen blev uddybet for at sænke vandstanden og for at øge udnyttelsen af de lave engarealer, der grænser til søen. Kortoplysninger tyder på, at afløbet til Fur Sund blev reguleret flere gange blandt andet ved en forlægning på delstrækninger. Ved den egentlige udtørring af søen sidst i 1870'erne blev der etableret et nyt dybtgravet afløb langs
skellet mellem Sæby og Åsted sogne og med udløb til Sallingsund. Ud over den gravede kanal har den første egentlige afvanding af søen sandsynligvis også omfattet anlæg af en sluse ved Markskellingsbro (umiddelbart øst for det nuværende underløb
ved Grynderupvej) samt anlægsarbejder ved Vestre Landkanal og Østre Landkanal,
som leder oplandsvandet fra henholdsvis Glynge Bæk og Durup Bæk uden om søen.
I henhold til Forhandlingsprotokollen for Pumpelaget "Grønnerup Sø" /4/ blev
planlagt en yderligere udtørring af søen igen i efteråret 1924. Arbejdet omfattede uddybningsarbejder i såvel udløbet fra søen til slusen ved Markskellingsbro som i afvandingskanalen (kaldet Midtstrømsrenden) i "Grønnerup Sø", samt etablering af en
lavvandssluse, frisluse ved Østre Landkanal, ca. 300 m før dennes sammenløb med
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Vestre Landkanal og udløbskanalen fra søen. Der etableredes en ca. 5 m lang vandsnegl med en diameter på 0,9 m, som blev drevet af en brugt Vindmoter. Anlægget
blev udført sådan, at sneglen også kunne trækkes af en elektromotor og allerede i
1929 etableredes pumpehus med et elektrisk drevet hjælpepumpeanlæg til pumpelagets pumpestation. I Vedtægterne for Pumpelaget er yderligere beskrevet: Den Østre
Landkanal med tilhørende dige vandret i kote 1,5 m på den nederste strækning og 1,1
m højere end grøftebunden på de følgende 2.900 m af landkanalen. Dige langs vestre
Landkanal, som er udført som en forstærkning af grøftekanten og med en 1,5 m digekrone liggende vandret i kote 1,5 m.
Afvandingsforholdene ønskedes forbedret i 1943 /4/, hvor der blev påbegyndt
forundersøgelser angående bedre afvandingsforhold og afhjælpning af søbundsoversvømmelser. Løsningsforslag, som blev udarbejdet af Hedeselskabet, forelå i 1948
og gik på, at føre oplandsvandet fra Durup Bæk syd om søen i Bysted Mølle Aa og
videre ud i Vestre Landkanal, der samtidig skulle graves bredere. Endvidere øgedes
såvel højde som bredde af digerne langs Bysted Aa og Vestre Landkanal. Pumpeanlægget blev forstærket med en kraftigere pumpe, en Propelpumpe og afvandingskanalen blev oprenset og uddybet til dens oprindelige projekterede dybde. Arbejderne
gennemførtes som et Landvindingsarbejde med 55 % statstilskud i begyndelsen af
1950'erne.
Arealerne i Bysted enge omfattende ca. 63 ha, der ligger mellem Bysted Aa og
Vestre Landkanal, organiseres i Bysted Enges Landvindingslag. Ved kendelse den 10.
Januar 1966 godkendte landbrugsministeriet en inddigning og kunstig afvanding.
Dette indebar, - at der etableredes et pumpeanlæg med 2 stk. elektriske aut. pumper
med en ydeevne på i alt 150 l/sek. og med tilhørende bygværker, - at der etableredes
en pumpekanal og diverse hovedledninger i området, - at der blev bygget digeanlæg
langs forlængelsen af Vestre Landkanal ved afvandingen af Grynderup Sø og langs
nordsiden af "Tilløb fra Durup", i alt ca. 2.200 m dige med digekrone i kote ca. 2,502,75 m.
Arealerne i Grynderup enge nord for søen, omfattende ca. 40 ha vest for Afløbskanalen organiseres i Grynderup Enge Landvindingslag. Ved kendelse af 10. Juni
1968 afsagt af afvandingskommissionen for Viborg Amtsrådskreds gennemførtes afvanding af disse arealer. Afvandingen indebar, - at afløbskanalen fra Grynderup Sø
blev reguleret og udvidet, - at der langs vestsiden af kanalen og langs nord og vestsiden af Vestre Landkanal opførtes et 1870 m langt dige med krone i kote 2,00-2,18 m,
- at der blev opstillet et pumpeanlæg med en ydeevne på 100 l/s, som kunne sænke
vandspejlet til kote -1,1 m, - at der blev etableret diverse afvandingskanaler og rørledninger i området.

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 i Grynderup Sø med omgivende arealer. Det overordnede mål er kvælstoffjernelse ved retablering af naturlige hydrologiske forhold samt et øget naturindhold
på arealerne. Arealerne henhører under de tre landvindingslag i området Grynderup
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Sø Pumpelag, Grynderup Enge Landvindingslag og Bysted Enge Landvindingslag.
Foruden de ovennævnte inddigede arealer indgår ligeledes lave arealer uden højvandsbeskyttelse i projektet. Forprojektet vil omfatte arealer på sammenlagt i størrelsesordenen 350-400 ha.
Oplægget fra Viborg Amt går på retablering af søen i Grynderup Sø Pumpelag
med et interesseret areal på 150 ha. Søen forventes, at få et areal på 110 ha med
vandspejl i ca. kote 1,57 m DNN. Ved nedlæggelse af landkanalerne og ophør af
pumpedriften i området er der skitseret forringelser af afvandingstilstanden på i alt
340 ha.
Retableringen skal ske ved, at pumpedriften i området bringes til ophør, samtidig
med at der opstår en landskabeligt smukt beliggende sø omgivet af fugtige enge. Projektet ønskes udformet således, at søen gendannes med de lavest mulige anlægsomkostninger, og således at den får et rigt og varieret plante- og dyreliv. Som udgangspunkt kan et vandspejl op til kote 1,5 m DNN overvejes, men vandspejlsniveauet i
søen må fastlægges under hensyn til forundersøgelsens resultater. Nærværende rapport indeholder beskrivelser af de aktuelle forhold i området. Registreringer af blandt
andet terræn- og jordbundsforhold, arealanvendelse, afvandings- og afstrømningsforhold, sætninger mv. visualiseres på diverse temakort og beskrives i afsnit 2. Der gives
endvidere beskrivelser af næringsstofbelastning og biologiske forhold.
Brugergruppens indstillinger og registreringerne anvendes som grundlag for projektets udformning. Forhold, som belyser de landbrugsmæssige interesser i området,
nødvendige anlægsarbejder samt vurderinger af den nye naturtilstand i området, beskrives.

1.4 MODEL / KONKLUSION

Registreringer i området og ønsker fra brugergruppens side peger mod, at søen
retableres med et naturligt vandspejl i ca. kote 1,0 m DNN. Landvindingslagene i
området ophæves, og det oprindelige afløb til Nørremølle med udløb i Fursund genetableres. Landkanalerne nedlægges strækningsvis, og hele oplandstilstrømningen ledes ud i søen. Dette resulterer i, at der opstår en lavvandet sø på ca. 140 ha.
Det samlede projektområde, som forventes påvirket ved de ændrede afvandingsforhold, vil omfatte i alt ca. 423 ha. Konsekvenserne for bygninger og tekniske anlæg
i området kan minimeres ved enkle indgreb i bestående afløbsforhold og mindre anlægsarbejder. Realiseres projektet, kan der forventes en samlet kvælstofeffekt på ca.
86 tons N/år svarende til 204 kg N/ha.
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2 .0 RE G I STRE RI NG E R
2.1 AFGRÆNSNING OG GRUNDKORT

Grynderup Sø er langstrakt i nord-syd retningen. Området er ca. 500 m bredt i
området mellem Haugård og Kærgård, hvor søen havde sit oprindelige afløb, men ellers er bredden typisk på 1 km eller mere. Søen ligger omkring Midtstrømmen, der
samtidig er skel mellem Sæby og Åsted sogne samt kommunegrænse mellem Sallingsund og Sundsøre Kommuner. Søen ligger i en afstand af 1-1,5 km fra kysten ud mod
Sallingsund, mod øst er afstanden til Hinnerup Ådal nogenlunde af samme størrelsesorden. Søens topografiske opland på i alt ca. 28,8 km2 er således primært beliggende syd for søen og fordelt på to vandløbssystemer, -Vestre Landkanal og NautrupGlynge Bæk, -Durup Bæk og vandløb fra Durupgårde. Oplandsskellet mod nordvest
ligger typisk midt mellem Grynderupvej og kystlinien. Oplandsskellet mod øst ligger
omtrent midt imellem Hinnerup Å og Midtstrømslinien, mens det sydlige afstrømningsområde til søen strækker sig så langt væk som ca. 3 km syd for Durup By.
Projektområdet og dets afgrænsning er vist på et topografisk kort over området,
se bilag 1, samt på et grundkort, se bilag 2.0. Projektgrænsen er typisk beliggende
mellem 2,50 m kurven og 2,75 m kurven afhængigt af terrænets afstand fra søen.
Nærmest udløbet ved Nørremølle af det oprindelige afløb fra søen følger projektgrænsen omtrent 2,00 m kurven. Projektområdet omfatter således såvel inddigede
arealer, som arealer, der under de nuværende forhold, er uden højvandsbeskyttelse.
De inddigede arealer er fordelt til de tre offentlige landvindings- og pumpelag i området således, -Nr. 103_Grynderup Sø Pumpelag (ca. 151 ha), -Nr. 123_Grynderup
Enge Landvindingslag (ca. 40 ha) og, -Nr. 125_Bysted Enge Landvindingslag (ca. 63
ha). Arealerne uden højvandsbeskyttelse andrager ca. 173 ha. 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 umiddelbart indenfor eller udenfor den fastlagte projektgrænse.
Det samlede projektområde udgør ca. 423 ha.

2.2 TERRÆN

De aktuelle terrænforhold i lagenes område samt på de nærmest tilgrænsende arealer er belyst ved et ekstensivt fladenivellement udført i perioden april-maj 1999. Der
er afmærket og opmålt lokale fikspunkter forskellige steder i området. Nivellementet
er udført med GPS-udstyr og refererer til DNN og system-34 planfiks-punkter.
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. Beliggenhed af lokale fikspunkter er angivet med 3-7 cifrene løbenumre.

Vådområdeprojekt Grynderup Sø, august 1999

PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

14
De dybeste områder er beliggende centralt i området omkring og især vest for
Midtstrømslinien i Grynderup Sø Pumpelag i et niveau fra kote 0,00 m og ned til ca.
kote -0,30 m. Arealer på i alt ca. 16 ha ligger under kote 0,00 m, og ca. 25 ha ligger
under Limfjordens gennemsnitlige vandspejl (kote 0,08 m). Vest for afløbet i områderne under Grynderup Enge Landvindingslag ligger de laveste arealer i koteintervallet 0,22-0,50 m, ca. 8 ha ligger under kote 0,50 m. Som helhed i de nævnte centrale og
nordlige dele stiger terrænet fra ca. kote 0,00 m og op til kote 0,75 m jævnt med ca. 1
ha for hver cm terrænstigning. Der er således i alt ca. 100 ha under kote 0,75 m fordelt med ca. 82 ha i Grynderup Sø og ca. 18 ha i Grynderup enge, jf. tabel 2.2.1.
I delområderne under Bysted Enge Landvindingslag er terrænet højere, idet de
laveste områder her ligger i koteintervallet fra 0,75-1,00 m, og arealerne under 1,00 m
kurven udgør i alt ca. 8 ha. Terrænet mellem kote 0,75 m og helt op til kote 2,0 m i
det samlede projektområde består generelt af svagt skrånende flade arealer. Forholdet
kan beskrives ved, at arealerne øges med ca. 2 ha for hver 1 cm terrænet stiger. Der er
totalt i området ca. 350 ha under kote 2,0 m DNN.
Arealerne, som ligger højere end den ovennævnte 2,0 m kurve i området, har
større hældninger. Arealer beliggende mellem 2,0 m og 2,5 m kurven udgør ca. 60 ha.
Fra 2,5 m kurven stiger tærrænet flere steder stærkt typisk til et niveau på fra 3,5 m 5,0 m eller mere, og mange af de ejendomme, der ligger tæt på søen, ligger i dette terrænniveau, se bilagene 3.0 og 9.1.

Tabel 2.2.1

Resultatet af opmålingen af arealer under kote -0,3 m og 2,5 m og under den fastsatte projektgrænse.
KOTE (DNN)
M
-0,30
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
Projektgrænsen
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AREALER 0-25 CM
UNDER KOTEN
HA
%
0
16
33
23
28
40
48
57
60
48
31
28

0
3,9
8,0
5,6
6,8
9,7
11,7
13,8
14,6
11,6
7,5
6,8
-

AREALER I ALT
UNDER KOTEN
HA
0
16
49
72
100
140
188
245
305
353
384
412
423
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2.3 KULTURTEKNISKE FORHOLD

Projektområdets hovedafvanding foreligger beskrevet ved de senest gennemførte
landvindingsarbejder og fremgår af vedtægterne for
 Grynderup Sø Pumpelag, dateret den 28. september 1955
 Grynderup enges Landvindingslag, dateret den 11. november 1968
 Bysted enges Landvindingslag, kendelse dateret den 23. februar 1970
Vandløb og hovedafvandingsforhold i de nærmest tilgrænsende områder er fastlagt i henhold til vandløbsregulativ for offentlige vandløb i Sallingsund Kommune,
dateret den 30. maj 1996. Disse er:
 Vestre Landkanal, Kommunevandløb nr. 7, som har udløb i Limfjorden.
 Durup Bæk, Kommunevandløb nr. 3, som har udløb i Vestre Landkanal
 Bysted Møllebæk, Kommunevandløb nr. 16, som har udløb i Durup Bæk
På bilag 4.0 er vist de vigtigste hovedafvandingsanlæg: Afvandingspumper, afvandingskanaler (pumpekanaler), landkanaler, diger og vandløb mv. Indnivellerede
vandspejl er enkelte steder vist. Bundkoter i henhold til gældende regulativer og vedtægter er også anført på bilaget.
Pumper
Pumpeanlægget i Grynderup Sø Pumpelag består af en propellerpumpe med en
ydeevne på 300 l/s ved en geometrisk løftehøjde på 1,5 m (tilkoblet en vertikal 3x380
volt 15HK elmotor). Pumpen kan tage vandet i kote -1,10 m og fungere ved en løftehøjde på indtil 2,75 m. Pumpen er installeret i et betonpumpekammer med træoverbygning. (Der findes endvidere ifølge Vedtægterne et vindmotoranlæg med snegl).
Pumpeanlægget i Grynderup enges Landvindingslag består af 1 stk. 300/400 mm
propellerpumpe, der ved 960 omdr./min. kan yde 105 l/s ved en geometrisk løftehøjde på 1,3 m (tilkoblet 1 stk. 5 hk 900 o/m kortslutningsmotor). Pumpen skal kunne sænke vandspejlet i pumpebrønden til kote -1,1 m og skal kunne pumpe imod et
ydervandspejl i kote 1,70 m. Pumpen er installeret i en Ø 150 cm pumpebrønd med
træoverbygning.
Pumpeanlægget i Bysted enges Landvindingslag består af 2 stk. 200 mm propellerpumper, der ved 1400 omdr./min hver kan yde 75 l/s ved en geometrisk løftehøjde på 2,0 m (hver pumpe er koblet til en 5½ hk 1400 o/m 3x380 V kortslutningsmotor). Pumperne er installeret i en Ø 150 cm pumpebrønd med dæksel.
Der er etableret et privat pumpeanlæg på ejendommen Holmgaard, Grynderupvej
28. Der foreligger ingen oplysninger. Anlægget er tilsyneladende ude af drift, maj
1999.

Vådområdeprojekt Grynderup Sø, august 1999

PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

16
Afvandingskanaler
Afvandingskanalen i Grynderup Sø Pumpelag (kaldet Midtstrøm), hvis længde er
2.364 m følger sogneskellet mellem Sæby, Aasted og Nautrup sogne. Kanalens stationering svarer til afstanden i m fra øverste ende, der ligger i st. 0. Ved st. 2.364 m ligger pumpestationen. Når bortses fra de øverste 400 m af kanalen, ligger kanalbunden
med 0,2 ‰ fald fra kote -0,80 m til kote -1,20 m.
I Grynderup enges Landvindingslag ligger, -Afvandingskanal I, hvis åbne længde
er 370 m, -Afvandingskanal II, der består af 640 m rørledning og 350 m åben kanal,
som har udløb i Afvandingskanal I, -Afvandingskanal III, der består af 440 m rørledning og 150 m åben kanal, som har udløb i II, -Rørledning 1, 2 og 3, der hver især er
35 m lange, har udløb i II eller III. Bunden af det åbne kanalsystem ligger med 0,2 ‰
fald i intervallet fra kote -0,71 m til kote -1,10 m. Bunden af det rørlagte kanalsystem
ligger i intervallet fra kote 0,00 m til kote -0,66 m.
I Bysted enges Landvindingslag ligger, -Pumpekanalen, hvis åbne længde er 93
m, -Rørledning A, hvis længde er 682 m og som har udløb i Pumpekanalen, Rørledning B, hvis længde er 1.205 m og som har udløb i Pumpekanalen, -Rørledning
C, hvis længde er 410 m og som har udløb i B, -Rørledning D, hvis længde er 132 m
og som har udløb i B. Bunden i pumpekanalen ligger i kote -1,40 m til -1,45 m. Rørledning A har udløb i pumpekanalen i kote -0,92 m og rørledning B har udløb i kote 1,25 m.
Landkanaler
Vestre Landkanal (kvl. nr. 7), der afskærer stort set hele det topografiske opland
fra inddigede områder, har udspring ved Sæby Bro (vandløbets st. 0), hvor der sker
tilløb af det private vandløb Glynge-Nautrup Bæk. Vestre Landkanal udgør vestgrænsen for Bysted enges Landvindingslag og Grynderup Sø Pumpelag, og det udgør
endvidere øst-nordøst grænsen for Grynderup enges Landvindingslag. Vestre Landkanal har udløb (vandløbets st. 6.620 m) i Limfjorden i kote -0,43 m. Vandløbet har
på hele strækningen 0,2 ‰ fald, og den regulativmæssige bundbredde er de fleste steder 3,0 m. I tabel 2.3.1 er vist udvalgte stationeringer af vandløbet med bundkote.
Tabel 2.3.1
VANDLØBSSTATION,
M
0
733
1.472
1.994
3.251
4.757
5.889
6.620

Regulativmæssige bundkoter i Vestre Landkanal
LOKALITET
Sæby Bro
Bysted Bro
Bysted enges Pumpestation
Tilløb af Durup Bæk
Bro ud for ejendom, Grynderupv. 42
Afløbet fra Grynderup Sø
Grynderup enges Pumpestation
Udløb i Limfjorden
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VANDLØBETS
REGULATIVBUND
KOTE, M
0,90
0,75
0,61
0,50
0,25
-0,05
-0,27
-0,43
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Tabel 2.3.2

Regulativmæssige bundkoter i Durup Bæk, delstrækning fra st.
3.233 til st. 5.011 (udløb)

VANDLØBSSTATION, M
3.233
4.012
4.400
4.742
5.011

Overkørsel
Overkørsel
Tilløb af Bysted Møllebæk
Overkørsel
Udløb i Vestre Landkanal

Tabel 2.3.3

Tabel 2.3.4

VANDLØBETS
REGULATIV
BUNDKOTE, M
3,39
2,19
0,99
0,59
0,51

Udvalgte regulativmæssige bundkoter i Bysted Møllebæk fra broen ved jernbanen til udløb i Durup Bæk.

VANDLØBSSTATION, M
0
277
610
717
776
853
1.088

LOKALITET

LOKALITET

VANDLØBETS
REGULATIV
BUNDKOTE, M
3,88
3,22
2,44
2,23
2,07
1,75
1,20

Bro ved jernbane
Overkørsel
Overkørsel
Overkørsel
Overkørsel
Start Ø50 cm rørledning
Slut Ø50 cm rørledning,
Udløb i Durup Bæk

Diger angivet med længde og kronekoter i de tre inddigede områder.

DIGER LANGS KANALER I
OMRÅDET:

LÆNGDE,
M

Grynderup enge, Vestre Landkanal*

1.877

Grynderup Sø, Afløbskanalen
Grynderup Sø, Vestre Landkanal
Grynderup Sø, Durup Bæk

470
2.762
1.280

KRONEKOTE,
M
Øverste ende Nederste ende
2,10
1,92
2,15
2,50
3,62

2,09
2,09
2,50

Bysted enge, Vestre Landkanal
1.210
2,75
Bysted enge, Durup Bæk
978
331
* Nedre ende ved gl. sluse, ca. 50 m øst for Grynderupvej.

2,50
2,50

Det øst-vestlige nedre forløb af Durup Bæk (kvl. nr. 3) ligger i projektområdet og
udgør en inddiget grænse mellem Bysted enges Landvindingslag og Grynderup Sø
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Pumpelag. I tabel 2.3.2 er vist udvalgte stationeringer og bundkoter af vandløbet på
en 1,5 km strækning før udløbet i Vestre Landkanal.
Bysted Møllebæk (kvl. nr. 16) udgør østre landkanal i Bysted enges Landvindingslag. I tabel 2.3.3 er vist stationeringer og bundkoter i vandløbet, som har udløb i
Durup Bæk.
Diger
I området findes i henhold til vedtægterne for de tre landvindingslag diger som
anført i tabel 2.3.4

2.4 AFSTRØMNINGSFORHOLD OG VANDSTANDE

Vandløbsdimensioner
Vestre Landkanal og øvrige offentlige vandløb i området er opmålt af Landinspektørfirmaet Balling Engelsen, Skive for Sallingsund Kommune i august 1994.
Opmålingen skete i forbindelse med udarbejdelse af et nyt vandløbsregulativ. De
opmålte forhold er tilnærmelsesvis i overensstemmelse med de fastsatte regulativmæssige dimensioner. I nærværende afsnit er Vestre Landkanal stationeret modstrøms fra udløbet i Limfjorden med begyndelsespunktet som station 0. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter.
Oplande
Oplandsafstrømningen til Vestre Landkanal kan fordeles til forskellige oplande i
henhold til tabel 2.4.1
Tabel 2.4.1

Opland og delopland til Vestre Landkanal, st. 6.620 til st. 0.

VANDLØBSSTATION, M
DELOPLANDSOG DELOPLAND
STØRRELSE, KM 2
(UDLØB I ST. 0 M)
6.620
Glynge-Nautrup Bæk
6,50
5.899
5.185
Bysted enge
0,90
4.710
4.614
Durup Bæk
12,50
4.247
3.128
2.112
1.850
Grynderup Sø
3,96
716
Grynderup enge
0,70
0
(Udløb)
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OPLANDSSTØRRELSE, KM2
6,50
6,80
8,40
8,64
21,14
22,00
22,50
23,00
27,04
28,60
28,80
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Afstrømning
Der er ikke gennemført afstrømningsmålinger i vandløbssystemerne. I forbindelse med detailplanlægningen for retablering af Brokholm Sø i nabooplandet Hinnerup
Å er der udarbejdet skøn over karakteristiske afstrømninger for vandløb i dette opland, der har samme størrelsesorden som de ovenfor anførte oplande. Det antages, at
afstrømningen ligeledes har samme størrelsesorden og i nærværende forundersøgelse
kalkuleres med afstrømninger som anført i tabel 2.4.2. I rapport nr. 118 i miljøserien:
"Miljøtilstanden i vandløbene i Sallingsund Kommune, Oktober 1994", er vandføringens medianminimum angivet til 55-65 l/s i Vestre Landkanal, -35 l/s i Durup Bæk,
-15 l/s i Bysted Bæk og, -18 l/s i Nautrup Glynge Bæk /20, 21/. De angivne værdier
svarer til en afstrømning på ca. 3 l/s/km2.
Tabel 2.4.2

Karakteristiske afstrømninger for vandløbene ved Grynderup Sø /3/.

AFSTRØMNING
Medianminimum
Sommermiddel
Vintermiddel
Medianmaksimum

L/SEK/KM 2
Ca. 3
6
18
50

Vandstand i Limfjorden
Limfjordens vandstand og variationer i denne kan belyses ved statistiske oplysninger for perioden 25.06.1930 til 17.07.1995 fra registreringer i Løgstør havn.
I nedenstående figur 2.4.3 er vist eksempler på vandstandsvariationer i to delperioder.
I nedenstående figur 2.4.4 er tegnet en kurve, som viser procentdel af tiden med
vandstand under en given kote, mm DNN. I gennemsnit er vandstanden under kote
-0,1 m 1 ud af 4 dage om året og under kote 0,05 m (Limfjordens middelvandstand)

 Figur 2.4.3
Vandstandsobservationer i Løgstør
Havn. Maksimum, middel og
minimum vandstand i årene
1934-43 og i årene 1947-55 angivet i centimeter
over eller under
Dansk Normalnul. Oplyst af
Løgstør Kommune.
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halvdelen af tiden. Vandstanden er i gennemsnit over ca. kote 0,5 m 1 ud af 10 dage
om året. Vandstandsvariation i Løgstør havn under en længerevarende højvandshændelse i marts-april 1986 er vist i figur 4.1.3, se afsnit 4.1.

 Figur 2.4.4
Limfjordens
vandstand
(mm DNN) i
Løgstør Havn,
perioden
25.06.1930 til
17.07.1995.

I henhold til Højvandsstatistikker 1977 fra Kystinspektoratet vil der ca. 2 gange
om året forekomme hændelser, hvor vandstanden i fjorden er højere end kote 1,0 m
DNN (Løgstør Havn), se figur 2.4.5.

Figur 2.4.5

Statistik for vandstande over kote 1 m i Løgstør Havn, perioden
1930-1995. Til venstre hændelseskvantiler med 95 % konfidensinterval. Til højre frekvensfunktion for højvande, Weibull fordeling /11/.
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Parametrene i den anvendte fordelingsfunktion, en Weibull fordeling, med følgende udtryk for middeltidshændelse er:
= 100 cm
= 1,266
= 122,496
= 1,677

Middeltidshændelsen VS T for et vilkårligt antal år (T) kan beregnes, og det må
for eksempel påregnes, at der optræder højvande på 143 cm hver 5. år, 152 cm hver
10. år, 161 cm hver 20. år, 173 cm hver 50. år og på 182 cm en gang for hver 100
årsperiode. Antallet af punkter til venstre i figur 2.4.5 viser hvor stort et datagrundlag,
der foreligger. I bilag 13.1 er for perioden 1930-1970 angivet højeste og laveste vandstand i Løgstør Havn for hver måned i året /1/. Højvande på over 100 cm har i perioden optrådt i alt 45 gange. I bilag 13.2 er der for perioderne 1985-1988 og 19901998 gengivet en grafisk fremstilling af vandstandsvariationer i Løgstør Havn. Højvande på over 100 cm har i perioderne optrådt i alt 26 gange.
Registreringer af de højeste vandstande i Aalborg Havn for perioden 1944-99 er
vist i tabel 2.4.6. Højvande over kote 1,0 m DNN i Aalborg Havn er alene forekommet i alt 13 gange i perioden fra 1944-99, dvs. mindre end én gang hvert fjerde år i
perioden.
Det antages, at vandstanden i Fur Sund bedst kan sammenlignes med vandstanden i
Løgstør Havn.
Tabel 2.4.6

Årti
1940
1950
1960
1970
1980
1990

Maksimale vandstande i Aalborg Havn aflæst på vandstandsbræt
1944-70 og aflæst på selvregistrerende måler 1969-99.

0

1

2

92
76
100
72
120

86
108
92
133
109

68
74
81
100
87

Jan.

Feb.

Marts

Måneder
1973
1981
1984
1985
1989
1990
1991
1995
1969-99

AFLÆSNINGER I CM
4
5
80
80
90
127
105
86
86
98
105
84
78
101
122
150
103
91
111
3

Apr./
Maj

Jun./
Jul

Aug./
Sept.

6
68
90
102
96
84
102

7
68
70
96
99
98
88

8
78
90
54
90
100
93

9
78
68
97
74
116
76

Okt.

Nov.
105
133

Dec.

Året
105
133
122
150
116
120
109
111

122
150
116
120
109
111
122

47/103
120

87
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52/67
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109
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Vandstandsberegninger og målte vandspejl i Vestre Landkanal
I forbindelse med opmålinger er enkelte vandspejl i afvandings- og landkanaler registreret, hvilket fremgår af bilag 4.0 og tabel 2.4.7
Tabel 2.4.7

Vandspejl (vandstande over bund) i Vestre Landkanal og Durup Bæk
i 1998 opmålt af Sallingsund kommune.

VANDLØB

DATOER 1998
29*, 30**, 31***. Juli
30 okt.
St.

Vestre
Landk.

220
3.370
4.330
5.877
Durup Bæk 4.644

5. nov.

Reg.bund Vandstand

Vandspejlskote

Vandspejlskote

Vandspejlskote

-0,38
?
0
0,48
0,26

-0,08*
0,52***
0,50*
0,78*
0,96*
1,06**

1,28
1,63
-

-0,03
1,43
1,26
-

0,3
0,44
0,5
0,3
0,7
0,8

Vandspejlsforløb i Vestre Landkanal er belyst ved hydrauliske beregninger på grundlag af dels vandløbets regulativmæssige dimensioner dels de i 1994 opmålte vandløbsdimensioner. Der foreligger ingen oplysninger om manningtal, men der er gennemført beregninger ved anvendelse af manningtal 10 og manningtal 20, som skønnes at repræsentere henholdsvis en sommer og en vinter situation. Der er anvendt et
amerikansk beregningsprogram HEC 2.1, HEC-RAS, River Analyses System, udarbejdet af US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center, CA.
Beregningsresultater er vist i figur 2.4.8 og i bilag 12.1 og 12.2 for afstrømninger på
6
10
25
50

l/s/km2
l/s/km2
l/s/km2
l/s/km2

(lille vandføring - sommermiddel),
(hyppig vandføring),
(stor vandføring) og
(meget stor vandføring - median)

Beregningerne tyder på, at Limfjordens vandstand alene har betydning for det aktuelle afstrømningsbetingede vandspejl på en forholdsvis kort strækning af vandløbet før
udløb, ca. 1 km. Lave vandstande i Limfjorden "slår ikke igennem" op i vandløbet.
Vandspejlet i Vestre Landkanal, st. 3750 (ved åbent tilløb fra vest, Grynderupvej 4854) ligger typisk højere end kote 0,65 m DNN. Vandspejlet i Vestre Landkanal, st.
3250 (Bro ved ejendommen Grynderupvej 44) ligger typisk højere end kote 0,75 m
DNN. Vandspejlet i Durup Bæk og i Vestre Landkanal, opstrøms st. 4.626 (ved tilløb
Durup Bæk) ligger typisk højere end kote 1,00 m DNN.
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 Vandspejl beregnet for
det regulativmæssige
profil i Vestre Landkanal

 Vandspejl beregnet for
det opmålte profil i
Vestre Landkanal
1994

Figur 2.4.8

Opmålt bund og beregnede vandspejl i Vestre Landkanal dels i henhold til de regulativmæssige bestemmelser og dels i henhold til det
opmålte vandløbsprofil 1994.
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2.5 AREALANVENDELSE

Den nuværende arealanvendelse er registreret ud fra luftfoto (ca. 1:10.000) fra
april 1995 stillet til rådighed af Viborg Amt, ud fra Viborg Amts §3-registreringer
samt med støtte i feltobservationer fra jordbundsundersøgelse i området gennemført
maj 1999. Registreringen er vist på bilag 5.1. Lodsejer repræsentanterne i brugergruppen har taget forbehold over for de oplyste §3 registreringer fra 1989-93.
I tabel 2.5.1 er den nuværende arealanvendelse i projektområdet angivet i ha og i
procent af hele projektområdet. Intensivt udnyttede landbrugsarealer findes jævnt
fordelt i området og udgør i størrelsesordenen 64-74 % af det samlede projektområde. Der er registreret 272 ha med 1-2 årige afgrøder, dvs. arealer, som indgår i et almindeligt sædskifte, inklusiv sædskiftegræs og eventuelle braklagte arealer. Sædskiftegræs er en dominerende afgrøde i store dele af området. Der er registreret 40 ha med
flerårige græsmarker, som domineres af forskellige kulturgræsser og anvendelsen er
afgræsning /høslet. Flerårige græsmarker, der domineres af naturgræsser, findes på
ca. 60 ha, og anvendelsen af disse er ligeledes typisk afgræsning /høslet
De beskyttede naturtyper domineres af ferske enge og moser, som i alt udgør ca.
40 ha. Spredt i det sydlige projektområde er en række mindre søer med et samlet areal
på ca. 1 ha registreret. Desuden er der længst mod nord i projektområdet registreret
et strandengs areal på ca. 0,5 ha. I Grynderup enges Landvindingslag er registreret et
mindre hedeareal samt arealer med pilekrat mv. på i alt ca. 2,5 ha.
Tabel 2.5.1

Arealanvendelse i henhold til feltobservationer 1999, luftfotos
fra 1995 og §3-registreringer fra 1989-93.

I 1-2 årige afgrøder (sædskifte, græs)
II 3-flerårige bevoksninger
(afgræsning , brak eller andet):
Vedvarende græs, kulturgræs
Vedvarende græs, naturgræs
§ 3 Ferskeng
§ 3 Strandeng
§ 3 Mose
§ 3 Sø
§ 3 Hede og Pilekrat mv.
Skov, fyr og nål
Gård, have, campingplads etc.
I alt

AREAL, HA
272,0

%
64,3

40,0
60,5
35,7
0,5
4,5
1,0
2,5
4,2
2,1

9,5
14,3
8,4
0,1
1,1
0,2
0,6
1,0
0,5

423

100,0

Skov, løv og nål, findes på 4 arealer, som alle ligger ved projektgrænsen, og det
samlede skovareal indenfor projektgrænsen udgør ca. 4,2 ha. Flere steder langs den
vestlige projektgrænse ligger ejendomme med haver, bebyggelser, campingplads mv.,
som udgør i alt 2,1 ha i projektområdet.
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2.6 FLORA OG FAUNA

Biologiske data fra Grynderup Sø-området er leveret af Viborg Amt. Der henvises til bilag 5.1, kort over § 3 områder, der ligger indenfor pumpelaget og lavbundsområdet Grynderup Sø. Der er foretaget § 3 registreringer på i alt 25-30 lokaliteter af
forskellig størrelse i området, se bilag 5.1. Gennemgangen af moser og søer i området
er foretaget maj-september 1989-91. Engene er vurderet i august-september 1993.
Naturværdien af de beskyttede områder vurderes generelt at være ringe. I den
vestlige og sydlige del er der tale om kulturenge, dvs., at de en gang imellem omlægges med udsåning af kulturgræsser samt gødskes/sprøjtes. Engene i den sydøstlige
del af pumpelaget er mindre kulturpåvirkede og meget våde. Grundlaget for vurderingen af engene er dog mangelfuldt, idet der ikke er foretaget artsregistrering. Blandt
moserne findes der i pumpelagets østlige del syd for Goul et mindre overgangsrigkær
(½ ha), som er vurderet at være af middelhøj værdi med en vis artsrigdom af kærplanter bl. a. Star-arter. Øvrige moser og vandhuller er af ringe værdi (isolerede rørsumpe,
nygravede andedamme eller tilgroede).
Padder: Der er observeret But- og Spidssnudet Frø, Skrubtudse og Strandtudse i
Grynderup Sø samt strandengene ved kysten (Observation ved Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt).
Odder: Der er i 1996 konstateret odder i Grynderup Sø Landkanal, Åsted Å,
Harre Å og Harre Vig (Observation ved Aksel Bo Madsen, DMU).
Fugle: De fleste enge har været omlagt. Der er ikke observeret hverken fugle eller
vegetation af større værdi i Grynderup Sø området (Observation af Holger Søndergaard, Biologisk Forening for Nordvestjylland, som foretog en del af §3 registreringerne for Viborg Amt i 1993).

2.7 KULTURHISTORIE

Der er i projektområdet diger, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 4,
og i udkanten af området er der to arealer, der er beskyttet som nedenfor anført:
 En fortidsmindefredet gravhøj, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens
§ 12
§ 13
§ 18

Den må ikke fjernes eller ændres
2 m beskyttelseszone mod dyrkning
100 m beskyttelseszone mod ændringer af terrænet,
herunder vandstandsændringer

 En bygningsfredet kirke, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens
§ 19

300 m beskyttelseszone mod bebyggelse og anlæg over 8,5 m.
En Exnerfredning: Omgivelserne er beskyttet mod byggeri og beplantning m.m.
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Der er i projektområdet, se bilag 5.2, et større antal kendte fortidsminder mest
stenalderbopladser, overpløjede gravhøje og lokaliteter for enkeltfund, der er registrerede i Nationalmuseets sognebeskrivelse register. Lokaliteterne er beskyttede af Museumslovens § 26, dvs., hvis der påtræffes eller afdækkes forhistoriske kulturlag eller
konstruktioner ved anlæg eller jordarbejder, skal fundet meldes til Rigsantikvaren (det
lokale museum), der tager stilling til en eventuel undersøgelse. Undersøgelsen skal
være påbegyndt indenfor et år. I de fleste tilfælde har anlægsmyndigheden en forundersøgelses aftale med museet, hvilket gør, at undersøgelserne/registreringerne klares
forholdsvis hurtigt.
Anlægsmyndighed (ikke nødvendigvis ejer) betaler for undersøgelserne. For private dækkes udgiften af en konto, der administreres af Rigsantikvarens Arkæologiske
Sekretariat. For tiden undersøger RAS, hvordan man skal forholde sig til Vandmiljøplan II. Rent juridisk nævnes ikke fænomenet oversvømmelse i lovteksten. Dvs., hvis
fortidsminder ikke berøres ved gravning, udskylning eller fjernelse af anlæg men
"kun" oversvømmes, er loven p.t. ikke dækkende. Museerne vil imidlertid gerne i god
tid underrettes om de berørte områder, så de for egne eller søgte midler kan foretage
eventuelle overfladeregistreringer eller udgravninger af disse registrerede men ikke
fredede fortidsminder.

2.8 JORDBUND

Der foreligger ikke præcise jordbundsbeskrivelser af området. I henhold til den
danske jordklassificering er hele projektområdet okkerpotentielt (og tilhører okkerklasse 1). De aktuelle jordtyper fremgår af figur 2.8.1, og jordanalyser af disse er gengivet i tabel 2.8.2.
En orienterende jordbundsundersøgelse af projektområdet er foretaget i maj
1999. Undersøgelsen er gennemført med jordbor i ca. det øverste 1 m jordlag. På
grundlag af registreringer ved i alt 80 profilpunkter, se bilag 6.1, kan det typiske jordprofil i Grynderup Sø forventes at bestå af humus- og mineraljord som anført på bilag 6.2
Der er registreret over 1 m tørv og dynd (humusjord) på i alt 107 ha beliggende i
de centrale områder af Grynderup Sø og Bysted enge. Arealer, hvor der maximalt påtræffes tørv og dynd til ca. 0,75 m dybde, er registreret til 58 ha, som ligeledes er beliggende overvejende i Grynderup Sø og Bysted enge. Lokalt i Grynderup Sø forekommer arealer, hvor lagtykkelsen af tørve- og dyndlag er mindre.
I Grynderup enges sydlige del registreres dominerende tørve- og dyndlag. Generelt forekommer i Grynderup enge humusjord overlejret af muldrig finsand. Der er
således registreret humusjord i lagtykkelser på over ca. 0,5 m indenfor det undersøgte
jordprofil på i alt 27 ha.
Analyser
Beskrivelse af jordbunden er delvis baseret på 3 jordprøver fra prøvetagningsflade 1-3 repræsenterende projektområdet under 1,0 m kurven. Alle prøver er udtaget i
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0-15 cm dybde på prøvefladerne, hvis udstrækning er vist på bilag 6.1. Jordens mekaniske sammensætning og de kemiske analyser fremgår af analyseskemaer (tabel 2.8.2
og tabel 2.8.3).
 I henhold til den danske jordklassificering består det nordligste projektområde af grovsandet jord,
jordtype 1 (JB nr. 1)
 Arealerne i Grynderup enge og
umiddelbart øst og sydøst herfor
består af finsandede jorder, jordtype 2 (JB nr. 2).
 Den overvejende del af det centrale
og det sydlige projektområde består af humusjord, jordtype 7 (JB
nr. 11). De tilgrænsende arealer
består her af lerblandede sandjorder, jordtype 3 (JB nr. 3).
 Jordprøvetagningssteder 1-7:
Nr.1 (øverst), nr. 2, 3,…
…………til nr. 7 (nederst)

Figur 2.8.1

Projektområdets jordtyper i henhold til den danske jordklassificering,
Kopi af JB 1116 II NØ. Resultat af jordanalyse fra prøvested nr. 1-7
er anført i nedenstående tabel 2.8.2.

Tabel 2.8.2

Mekanisk sammensætning af 7 jordprøver 0-20 cm dybde fra projektområdet, jf. ovenstående figur 2.8.1.

NR
Jordtype
Humus, vægt %
Ler
Silt
Finsand
Grovsand

1
1

2
2

Grovsand
6,10
3
2
7
82
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3
2

Finsand
3,73
3
7
58
29

4
3

Finsand
4,34
3
8
61
23

5

6

7

11
11
1
Grov- Humus Humus Grovsand
sand
7,73
40,89 49,78
4,36
8
4
8
9
37
37
39
46

PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

28
Tabel 2.8.3

Mekanisk sammensætning og jordkemiske analyser af 3 jordprøver fra prøvetagningsflader repræsenterende hele projektområdet
(koncentration angivet pr. kg tørvægt).

PRØVETAGNINGSFLADE, NR.
1
2
Rumvægtsfaktor
0,70
0,85
Tørstof
%
61,7
71,7
Glødetab på tørstof
%
13,4
7,3
Reaktionstal
Rt
6,4
6,0
Kalkindhold CaCO3
% i ts.
<0,4
<0,4
Kaliumtal
Kt
7,1
8,3
Phosphortal
Pt*
1,3
2,2
Phosphortal
Mg/kg ts.
1,86
2,59
Total Phosphor
Mg/kg ts.
620
448
Adsorberet Phosphor
Mg/kg ts.
<0,1
0,9
Jernbundet Phosphor
Mg/kg ts.
250
210
Calciumbundet Phosphor
Mg/kg ts.
100
84,0
Residual - Phosphor
Mg/kg ts.
270
153
Jern, Fe
Mg/kg ts.
18000
6300
Fe/P- forhold
29
14
*) Resultaterne er multipliceret med den angivne rumvægtsfaktor.

3
0,70
59,9
12,5
5,5
<0,4
10,4
1,7
2,43
606
<0,1
330
72,0
204
13000
21

2.9 SÆTNING

Sætninger eller sænkningen i cm af terrænoverfladen for perioden 1967-1999 er
bestemt for området under Grynderup enges Landvindingslag. Sænkningen for perioden 1925-1999 er bestemt for øvrige undersøgte områder, som er Grynderup Sø og
Bysted enge med omgivende arealer i projektområdet. Arealer på ca. 70 ha i det nordlige projektområde er ikke undersøgt mht. sætninger. 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 7.0, idet der
er skelnet mellem områder med 0-20 cm, 20-50 cm, 50-75 cm og 75-100 cm sænkning af jordoverfladen i perioden.
I nedenstående tabel 2.9.1 er sætninger i projektområdet fordelt til ovennævnte
sætningsklasser i hver af 3 delområder.
De senest afvandede delområder, Bysted enge og Grynderup enge har i undersøgelsesperioderne haft de største sætninger. Sætningerne siden 1925 i Grynderup Sø er
mere beskedne, men de nedenstående observationer tyder på, at sætningerne før 1925
har været størst i Grynderup Sø. Det konstaterede sætningsomfang generelt i hele
projektområdet tyder på, at tørve- og dyndlagene i området har en begrænset lagtykkelse.
I Grynderup Sø og langs afløbskanalen fra søen er terrænsænkningen i perioden
1882-1999 belyst ved optegningen af et længdeprofil af terrænlinie langs højre og
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venstre side af Midtstrømslinien dels efter det oprindelige kortmanuskript for Sæby
og Aasted sogne i 1882 fra Kort- og Matrikelstyrelsen, se bilag 1.3 og dels efter nyopmålinger fra 1994-1999. Vurderet ud fra dette profil er der i perioden siden den
egentlige udtørring af søen kort tid før 1882 og til i dag sket sætninger af søbunden i
Grynderup Sø på typisk 0,8 - 1,1 m, og der er sket sætninger af terrænet i/ved Grynderup enge på typisk 0,6 -0,8 m.
Tabel 2.9.1

Sætningsomfang i perioden 1967-99 i Grynderup enge og sætningsomfang i perioden 1925-99 i Grynderup Sø og i Bysted enge
med tilgrænsende arealer. Ikke inddigede arealer på 71 ha i det
nordlige projektområde er ikke undersøgt.

DELOMRÅDER
OG SÆTNINGSOMFANG
Ikke undersøgte
Arealer, Nordlige
projektområde
Ingen sætninger
eller 0-20 cm
20-50 cm
50-75 cm
75-100 cm
Delområder, i alt

Figur 2.9.2

GRYNDRUP GRYNDERUP
ENGE
SØ
1967-1999
1925-1999
Ha
%
Ha
%

13
23
3
1
40

32
57
8
3
100

88
131
8
0
227

39
58
3
0
100

BYSTED
ENGE
1925-1999
Ha
%

9
40
31
4
84

11
48
37
4
100

HELE
OMRÅDET
Ha

%

71

17

110
195
42
5
423

26
46
10
1
100

Længdeprofil af Midtstrømmen fra udløb (st. 0 m) til st. 4.200 m. Terrænlinie højre (linie fuld) og venstre (linie stiplet) i henhold til opmålinger fra dels 1882 angivet med rødt og dels 1999 angivet med sort.
Pumpestation Grynderup enge ligger i ca. st. 740 m og pumpestation
Grynderup Sø ligger i ca. st. 2.200 m. Midtstrømmen har knækpunkter i st. 2.740 m, st. 3.300 m og st. 3.820 m, jf. bilag 1.3.
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Sætningerne i perioden før 1925 har sandsynligvis været størst i delområdet
Grynderup Sø, jf. figur 2.9.2. De årlige sætninger er størst i årene umiddelbart efter
en afvanding, og det kan forventes, at de aktuelle årlige sætninger i projektområdet i
dag typisk er mindre end 1 cm, såfremt der ikke sker ændringer i afvandingstilstanden.

2.10 AFVANDINGSTILSTAND

Afvandingstilstanden inden for projektområdet, se bilag 8.0, 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 1999.
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 okkerbelastning og
primært ældre drænsystemer i området giver begrænsninger med hensyn til afvandingsmulighederne i projektområdet.
En grundvandstand på 0-60 cm kan forventes i Grynderup Sø på arealer primært
vest for afvandingskanalen samt i områder længst mod syd. Der forekommer ligeledes høj grundvandstand i Bysted enge især på visse arealer nærmest Durup Bæk. På
ikke-inddigede arealer uden for landkanalsystemet forekommer høj grundvandstand
især på arealerne umiddelbart øst og sydøst for Grynderup enge Landvindingslag.
Der er registreret i alt ca. 96 ha svarende til 23 % af projektområdet med en grundvandstand på 0-60 cm under terræn.
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
242
85
96
423

AREALER. %
57
20
23
100

Der er ligeledes registreret andre ca. 85 ha med grundvandstand 60-100 cm under
terræn svarende til 20 % af projektområdet, hvor grundvandstanden vurderes at være
begrænsende for arealbenyttelsen og udbyttet. Arealerne forekommer overalt i projektområdet, men hyppigheden er størst i Grynderup Sø Pumpelag og i projektområdets nordlige ikke-højvandsbeskyttede delområder. Der forekommer dog også arealer
vest for landkanalen i det sydlige og centrale projektområde med grundvandstand 60100 cm under terræn.
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
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således tilfældet på 242 ha eller i 57 % af projektområdet. Det skønnes imidlertid, at
afvandingstilstanden i et fugtigt år, eksempelvis som i 1998-99, vil være begrænsende
for udbyttet også på en del af disse arealer.

2.11 HYDROGEOLOGISKE FORHOLD

Boringer i området viser, at de kvartære jordlag består af dels moræne og dels
smeltevandsaflejringer /5/. Boringerne er typisk udført til 10-25 m dybde, og enkelte
er boringer er på 40-100 m dybde. Jordlagene skifter mellem sandede lag og lerede
lag. Smeltevandssandet har tilsyneladende en rimelig vandføring, idet der indvindes
vand fra de fleste boringer med smeltevandssand, og indvindingen sker mange steder
i de øvre jordlag i 5-20 m dybde. Lagtykkelsen af de vandførende lag er oftest højst 510 m, og det kan forventes, at afstrømning i området primært sker horisontalt i de
øvre jordlag, men grundvandsbevægelsen kendes ikke i detaljer.
Dybt nede (dybere end 50 m) ligger Glyngøremagasinet, som har relativt gode
vandførende egenskaber. Tæt på terræn er det mere spredt, hvad der findes af mindre
grundvandsførende sekundære magasiner. Grundvandsspejlet er relativt fladt, hvilket
tyder på let og ubesværet strømning. Det nydannede grundvand må antages at
strømme til Grynderup Sø fra de tilgrænsende områder. Det er ikke sikkert, at det
dybe grundvand fra Glyngøremagasinet strømmer opad og ud i søen. Hvis det gør,
må det antages at være et langt mindre bidrag, end det der kommer fra det sekundære
grundvandsmagasin.

2.12 NÆRINGSSTOFBEL ASTNING OG VANDKVALITET

Det topografiske opland til Grynderup Sø er et udpræget landbrugsopland, som
kan fordeles til deloplande og nedennævnte 6 vandløb, jf. Rapport nr. 118 : "Miljøtilstanden i vandløbene i Sallingsund Kommune, Oktober 1994" /20/. I henhold til
Viborg Amts Recipientkvalitetsplan har vandløbene en basismålsætning, som vist i
tabel 2.12.1. I de B1-målsatte vandløb skal forureningsgraden være II eller bedre,
mens den i B3-målsatte vandløb skal være II-III eller bedre.
Det er kun i få vandløb, at forureningsgraden er i overensstemmelse med målsætningernes krav. Det er oplyst, at målsætningen generelt ikke er opfyldt i de nedennævnte vandløb. Forureningsgrad-bedømmelser efter saprobie systemet er gennemført systematisk siden begyndelsen af 1970erne af Viborg Amt, og i tabel 2.12.2 er
vist resultaterne af i alt 202 bedømmelser i vandløbssystemerne i henhold til Viborg
Amts Miljødatabase, udskrift den 21/4 1999.
Vandløbene nr. 1912-1924, se tabel 2.12.1, omfatter i alt 2-3 km vandløb, som
enten er B1 målsat eller har de fysiske forudsætninger for at rumme en bestand af ørreder (der findes tilsyneladende en god bestand på en strækning af Durup Bæk, som
er B3 målsat). Smolt udtrækket vil, hvis vandløbene lever op til målsætningen, blive
reduceret efter en eventuel retablering til sø i området.
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Tabel 2.12.1
NR.
1910
1912
1914
1916
1922
1924

Målsætninger af vandløb iht. Viborg Amts Recipientkvalitetsplan.

VANDLØBSNAVN
Afløbskanal Grynderup Sø
(Vestre Landkanal nedstrøms tilløb af Durup Bæk)
Durup Bæk
Durupgårde - Duruplund
Bysted Bæk(Østre Møllebæk)
Nautrup-Glynge Bæk (Vestre Landk. Os. Durup Bæk)
Glynge Grøft m. fl.

Tabel 2.12.2

1910 Afløbskanal, 5 stationer
1912 Durup Bæk, 8 stationer
1914 Durupgårde-Duruplund
3 stationer
1916 Bysted Bæk, 3 stationer
1922 Nautrup-Glynge Bæk
8 stationer
1924 Glynge Bæk m.fl.
5 stationer
Alle 6 vandløb i alt

II

II-III

III

1

8
3
7
4
2
9

6
3
1
5
2
6

Periode
1970-79
1980-89
1990-99
1970-79
1980-89
1990-99
1970-79
1980-89
1990-99
1970-79
1980-89
1990-99
1970-79
1980-89
1990-99
1970-79
1980-89
1990-99
1970-79
1980-89
1990-99

I alt
* Pga. fysiske forhold

B1/B3
B1
B1
B3
Ingen/B1

Forureningsgrad-bedømmelse efter saprobie systemet i 6
vandløb i Sallingsund Kommune i perioden 1970-99 (Viborg
Amts Miljødatabase). II: Ret svagt forurenet, III: Ret stærkt
forurenet, IV: Overordentlig stærkt forurenet.

FORURENINGSGRAD

Vandløb

MÅLSÆTNING
B3

III-IV

IV

IKKE IKKE
I
BEBEALT
DØMT DØMT
*
**

Antal bedømmelser

3
6
1
1
2
4
3
13
3
2
4
24
18
1
43

2
1
2
3
3
9
7
7

1
6

2
6

3

1
3
3

5
4

5
8
1

3
2

5
1
23
22
28
73

3

2
1
14
7
8
29

3
1

8
1
9

8
12
20

1
6
9
16

5
7
12

15
11
18
23
18
16
1
5
1
6
6
3
26
18
14
7
12
2
78
70
54
202

** Okkerbelastet

Vandkvalitet i vandløb. Vandkemiske data for vandløbene foreligger alene i form
af en enkelt stikprøve fra Vestre Landkanal, ca. st. 5.500 m (Grynderupvej/ Nørengvej) og ca. st. 2.000 m (nedstrøms tilløb Durup Bæk), udtaget og analyseret den 23.
juli 1999 af Sallingsund kommune. Resultaterne fremgår af tabel 2.12.3
Vandkvaliteten i grundvand. På grundlag af analyser fra private brønde og boringer kan det øvre grundvands nitratindhold beskrives som liggende på ca. 60 mg nitrat
pr. liter i gennemsnit. En del af det grundvand, der strømmer til søen, vil dog være
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Tabel 2.12.3

Resultat af vandkemiske analyser ved fotometri af stikprøver udtaget 23. juli 1999 i Vestre Landkanal, ca. st. 5.500 m og st. 2.000
m af Sallingsund kommune.

MÅLINGER/
ANALYSER
Temp. Grader Celsius
Iltindhold
Total Kvælstof, N
Nitrat-N
Ammonium-N
Total Fosfor, P
Opløst Fosfor, ortho-P
Suspenderet stof
COD ( Kemisk Iltforbrug)

ENHED
C
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
o

VESTRE LANDK.
ST.2.000 M
14,4
8,7
7,05
4,01
0,66
0,30
0,13
24
21

VESTRE LANDK.
ST. 5.500 M
17,4
5,6
6,04
4,08
1,10
0,31
0,13
21
66

helt nitratfrit. P-indholdet kendes ikke i samme detaljer som nitratindholdet. Baseret
på erfaringstal kan der gættes på en gennemsnitskoncentration på under 0,02 mg/l
for det nitratholdige vand og ca. 0,05 mg/l for det nitratfrie vand.
Vandkvalitet i Limfjorden. Vintermiddelværdier af næringsstofindholdet i Limfjorden har vist en faldende tendens i perioden 1988-98 /17/. I nedenstående tabel
2.12.4 er der anført vejledende aktuelle data for 1998.
Tabel 2.12.4

Limfjordens indhold af næringsstoffer i 1998 angivet som vintermiddelværdier fra Løgstør bredning, Nissum bredning eller Skive
Fjord.

MÅLINGER/ANALYSER

LOKALITET

Total kvælstof, N
Nitrat-N
Ammonium-N
Total Fosfor, P
Opløst Fosfor, ortho-P

Løgstør bredning
Nissum bredning
Løgstør bredning
Skive Fjord
Skive Fjord

KONC. i MG/L
Ca. 0,8
Ca. 0,3
Ca. 0,05
Ca. 0,06
Ca. 0,03

Saliniteten varierer med årstid og afstand fra Vesterhavet. Det antages, at saliniteten ved Fursund er sammenlignelig med saliniteten ved Vilsund, og den kan i perioden september-marts forventes at være ca. 27 ‰, se figur 2.12.5.
Kvælstofudvaskningen til Limfjorden.
Viborg Amt har beregnet kvælstofudvaskningen fra Grynderup Sø oplandet indirekte, idet der ikke findes nogen hydrometriske målestationer eller enkeltmålingssteder i Grynderup Sø's opland. Til vurdering af vandføring og kvælstoftransport er derfor benyttet målinger fra oplandet til Hinnerup Å og den nærliggende målestation i
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 Figur 2.12.5. Månedsmiddel af salinitetsprofiler målt dagligt fra broerne ved Oddesund
(blå), Vilsund (grøn) og
Aalborg (rød, overflademåling).
 Langtidsmidler for perioden 1931-60 er vist
som en tynd streg, mens
middelværdier de senere
år er vist som en tyk
streg.
 Salinitet ved Vilsund
sept.-marts i 1995-98
ca. 27 ‰.

Vium Mølleå, hvor årsmiddelvandføringen er bestemt til 315 l/s eller 10,2 l/s/km 2.
Der kalkuleres med et topografisk oplandsareal på i alt 28,8 km2 til Grynderup Sø og
årsmiddelvandføringen i Vestre Landkanal er beregnet til 294 l/s.
På figur 2.12.6 er plottet sammenhængen mellem vandføring og kvælstoftransport for stationen i Vium Mølleå. Idet middelvandføringen i Vium Mølleå er 315 l/s,
er for dette opland beregnet en gennemsnitlig kvælstoftransport på 82,62 tons/år.
Den arealspecifikke transport i Vium Mølleå's opland beregnes til 26,9 kg/ha/år.
 Figur 2.12.6

Sammenhæng
mellem vandføring (l/s) og kvælstoftransport (kg N/år), der anvendes ved bestemmelse af kvælstoftransporten til Grynderup
Sø.

Kvælstoftransporten til Grynderup Sø beregnes med en gennemsnitlig arealspecifik transport på 30 kg N/ha/år og er skønnet til i alt 86,4 tons N/år.
Fosfortransporten til Grynderup Sø. Fosfortransporten i oplandet til Grynderup
Sø er af Viborg Amt beregnet efter tilsvarende beregningsmetode som for kvælstoftransporten angivet ovenfor. Fosfortransporten til Grynderup Sø skønnes at være på
1,41 tons P/år.
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2.13 VEJE, LEDNINGE R OG BYGNINGER

Kommunevejen Nørengvej ligger i projektområdet på en strækning af ca. 100 m.
Vejen er målt ved et bestående Ø50 cm vejunderløb, hvor vejmidte ligger i kote 1,35
m DNN. Øvrige vejanlæg er private veje og markveje, der blandt andet fører til ejendommen Grynderupvej 52 og til de tre pumpestationer samt til røroverkørsler og
ramper over Vestre Landkanal, regulativstation: 1131-35; 1737-41; 2288-92; 2366-70;
2527-31; 2726-31; 2856-60; 3171-75; 3246-50;3371-76;3685-90;3858-66;4502-07 og
over Durup Bæk, regulativstation: 4644-50; 4735-42; 4938-45. I Grynderup enges
Landvindingslag er der endvidere vejadgang til et arealparti syd for Sneglebakke og
SØ for Skruen.
Sundsøre Kommunes tekniske forvaltning har oplyst, at der over matr. nr. 4a, 4af
og 3d Nøreng By, Åsted i projektområdet ligger en 75 mm vandforsyningsledning,
som vist på bilag 8.
Elkabler i projektområdet findes følgende steder jævnfør oplysninger den 5/51999 fra Elforsyningen SFGHH:
1. 10 kV elkabel 3x50\ O AL/APB over matr. nr. 4by og 4aa Nøreng By, Åsted.
2. Almindelig elforsyningskabel langs privatvej til ejendommen Grynderupvej 52
3. Elforsyningskabler til de tre pumpestationer i områdets Landvindingslag.
4. Elforsyningskabel til privat pumpestation ved Holmgård
5. Elforsyningskabel 4x95 PVC-M-AL til ejendommen Grynderupvej 12 langs
østsiden af Grynderupvej ved Bysted Bro
Telekabler i projektområdet findes følgende steder, jævnfør oplysninger den 27/4
1999 fra Tele Danmark, Projektcenter Vest Viborg: Telekabel langs nordsiden af Nørengvej i projektområdet. Telekabel langs privatvej til ejendommen Grynderupvej 52.
Gammelt telekabel (Res 2), som ikke er i brug, beliggende mellem ejendommen Søgård, Nissumvej 32 og ejendommen Bysted Møllevej 8.
Omfanget af detaildræning i området i henhold til arkivoplysninger fra Hedeselskabet kan illustreres ved gengivelse af et oversigtskort over drænsystemer, jf. bilag
9.2. På bilag 4.0 er i det nordlige projektområde vist beliggenhed af centrale hoveddræn, som ligeledes er opmålt i maj 1999.
En række ejendomme og bygninger ligger i eller tæt på projektområdet. Enkelte
af disse, som ved et umiddelbart skøn ligger lavt i området, er registreret ved opmåling af sokkelkoter mv. eller ved visuelt skønnede sokkelkoter mv. ud fra opmålingen
af det omgivende terræn. Resultatet af denne registrering er gengivet på kortbilag 9.1.
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2.14 EJENDOMS- OG EJERFORHOLD

Viborg Amts lodsejer fortegnelse for Landvindingslagene i området omfatter i alt
50-60 lodsejere. Hertil kommer ejere af arealer i projektområdet, som ikke afvandes
ved hjælp af pumpeanlæg, blandt andet ejere af parceller i det nordlige projektområde. Der foreligger et kort fra Strukturdirektoratet med ejendomsangivelse i farver og
mønstre, se figur 2.14.1, dækkende projektområdet samt de nærmest tilgrænsende
arealer. Området består af såvel små som store parceller.

Figur 2.14.1 Udsnit af ejendomskort, udarbejdet af Strukturdirektoratet 1999
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3 .0 PROJ E KTE RE D E Æ ND RI NGE R
3.1 VANDLØB OG DIGER

Durup Bæk med tilhørende diger nord og syd for bækken på en nedstrøms
strækning af ca. 500 m skal sløjfes og planeres.
Vestre Landkanal (1,00 km), ca. st. 1.600 m - st. 2.600 m med tilhørende dige skal
sløjfes og planeres. Vestre Landkanal (1,20 km), ca. st.4.100 m - st. 5.300 m med tilhørende dige skal sløjfes og planeres. Vestre Landkanal (0,25 km), ca. st. 6.050 m - st.
6.300 m med tilhørende dige skal sløjfes og planeres. Øvrige strækninger af Vestre
Landkanal lades urørte.
Bysted Møllebæk (0,25 km) genåbnes på den rørlagte strækning fra st. 853 m - st.
1.088 m, idet vandløbet forlægges mod vest, og der etableres et selvstændigt slynget
udløb i søen. Udløbet (ca. 0,10 km) til søen af Vestre Landkanal etableres fra ca. st.
1.600 i Vestre Landkanal.
Midtstrømmen og alle åbne pumpekanaler (3,25 km) i området under 1,0 m kurven sløjfes og planeres. Åbne private vandløb og grøfter (ca. 6,50 km) i områder under kote ca. 1,25 m planeres og eventuelle brøndringe, der er anbragt over terræn,
fjernes.
Afløbet fra søen etableres som det oprindelige afløb mod nord og nordøst med
udløb i Limfjorden ved Fur Sund SØ for Sæbygårds Hage. De gamle åslyngninger
kan flere steder erkendes, og så vidt muligt genetableres disse. Dette indebærer, at der
etableres et nyt underløb under Nørengvej, hvor vejkoten tillader det, omtrent som
vist på bilag 10.0.
Afværge:
 Sikring og forbedring af afløbet fra Grynderupvej 42 omfattende blandt andet
omfangsdræn ved eksisterende gyllebeholdere
 Sikring og forbedring af afløbet fra Grynderupvej 48-54
 Sikring og forbedring af afløbet fra Grynderupvej 29-30
 Etablering af omfangsdræn efter behov ved enkelte ikke nærmere udpegede
ejendomme Behovet er skønnet og fastsat til 3-5 ejendomme.
 Regulering og forbedring af hovedafvandingssystem omkring sommerhusområdet Sæbygård, således at blandt andet funktion af nedsivningsanlæg i området
fremover sikres.
3.2 TÆRSKLER OG STRYG

Der er ovenfor beskrevet det genetablerede afløb mod nord til Udløb ved Sæbygårds Hage. De hydrauliske forhold i dette afløb og Limfjordens vandstand er alene
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bestemmende for søens vandspejl. Der vil være mulighed for at udforme det genetablerede afløb med en delstrækning nærmest søen, som erosionssikres og stabiliseres ved udlægning af stenmaterialer på vandløbsbund og -sider. Såfremt delstrækningen etableres som et erosionssikret dobbeltprofil med brede banketter, kan tilløb af
saltvand under højvande i Limfjorden begrænses.
3.3 PUMPER

Alle afvandingspumper bliver overflødige, afmonteret og fjernet. Pumpebygværker omfattende betonbygning i Grynderup Sø og de overjordiske dele af pumpebrønde i de to øvrige pumpelag skal nedrives og fjernes. De tilstødende bygværker i
form af frontmure og klapbrønde mv. skal ligeledes fjernes, i den udstrækning disse
ligger højere, end det omgivende terræn.
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 andet ved at sikre
afløbet til søen. Sådanne hoveddræn, der ligger under ca. kote 1,2 m, genåbnes som
åbne vandløb.
3.5 SPILDEVANDSANLÆG, VA NDFORSYNING

Overalt omkring ejendomme tæt på projektområdet, hvor der forefindes private
nedsivningsanlæg, hvis funktion er truet af et højt grundvandsspejl, skal det sikres, at
der ikke sker forringelser som følge af nærværende projekt. Den fælles (kommunale)
vandforsyningsledning på matr. nr. 4by Nøreng By, Åsted skal lægges i et dybere tracé
i forbindelse med etableringen af det nye afløb fra søen. Ledningen skal ligge min. 0,5
m under vandløbets bund på en 25-75 m lang strækning
3.6 BESKYTTELSE AF VEJE, HUSE OG LEDNINGER

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 mange ejendomme tæt på projektområdet, og
flere af disse har stået på grunden, også før søen blev afvandet. Der vil være behov
for afværgeforanstaltninger for flere ejendomme og tekniske anlæg. Dette gælder specielt for ejendomme med kælderrum, for lavtliggende gyllebeholdere og nedsivningsanlæg mv.
3.7 EVENTUEL HØJVANDSBES KYTTELSE

Der kan gennemføres en højvandsbeskyttelse af projektområdet ved anlæg af et
dige langs Nørengvej, ca. 100 m, samt ved etablering af en sluse i forbindelse med det
nye vejunderløb under Nørengvej, jf. afsnit 3.1.
3.8 EJERFORHOLD

Ejerforholdene vil blive ændret ved vådområdeprojektets gennemførelse. Der
henvises til den igangværende ejendomsmæssige forundersøgelse.
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4 .0 KONSE KVE NSE R A F A T RE A LI SE RE PROJ EKTE T
4.1 AFSTRØMNING, VANDSTAND OG VANDLØBSDYNAMI K

Vandspejlsberegningerne, jf. afsnit 2.4, tyder på, at en vandstand i kote 1,0 m
DNN i området ikke vil forringe vandføringsevnen i Vestre Landkanal opstrøms Bysted Bro eller i det private vandløb Glynge-Nautrup Bæk.
Afstrømningen fra projektområdet under de nuværende forhold er skønnet til i
middel at være 294 l/s.
Afstrømningen til projektområdet, der har et opland på 28,8 km 2, vil om sommeren typisk ligge på mellem 60 l/s og 720 l/s. Om vinteren kan afstrømningen være
noget større, og det skønnes, at afstrømningen ca. hvert andet år vil kunne blive højere end 1440 l/s (50 l/s/km 2, skønnet medianmax). Store vinterafstrømninger, der
varer ved i flere dage (5 dage eller mere) skønnes højst gennemsnitligt at være på 720
l/s (25 l/s/km 2).
Der er ikke gennemført modelberegninger af vandbalance efter en retablering til sø i
området. Som udgangspunkt vil minimumsvandføringer i det nye afløb fra søen øges
i forhold til minimumsvandføringer i Vestre Landkanal under de nuværende forhold,
men der vil endvidere 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 fordampning fra søen på over 3,7 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 retableringen. Dette er en følge af, at søen udgør et
væsentligt større reservoir end Vestre Landkanal, jf. hypsograf for søen, figur 4.2.1.

Tabel 4.1.1

Vandspejlskoter i Grynderup Sø efter 1-20 dage uden afløb fra søen.

AFSTRØM
NING

VANDSPEJLSKOTE, M
VED STARTVANDSPEJL I KOTE 1,0 M DNN
EFTER ANTAL DAGE

L/S/KM2
1
6
18
25

1,01
1,03
1,04

5
1,05
1,15
1,22
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15
1,14
1,36
1,48

20
1,20
1,45
-
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Den teoretiske vandspejlsstigning (forudsat vandhastighed = 0 m/s i afløbet, som
lukkes af en sluse) i Grynderup Sø fra et vandspejl i kote 1,0 m DNN som følge af
oplandstilstrømning er vist i tabel 4.1.1
Sammenholdes ovennævnte vandspejlsstigninger med variationer i Limfjordens
vandstand, foreksempel et længerevarende højvande kan det konstateres, at der vil
kunne forekomme situationer, hvor der kan trænge saltvand ind i søen, jf. figur 4.1.2,
såfremt området ikke højvandsbeskyttes.

Figur 4.1.2

Limfjordens vandstand i den længste sammenhængende periode med
vedvarende højvande efter 1977, en 6-ugers periode i 1986 /12/samt teoretiske vandspejl i perioder under højvande over 100 cm DNN i Grynderup Sø som følge af oplandstilstrømning og hvor en sluse hindrer, at der
løber saltvand ind i søen. Vandspejl ved en oplandstilstrømning på
6 l/s/km 2 (angivet med rødt), 18 l/s/km2 (angivet med grønt) og 25
l/s/km2 (angivet med blåt).

I henhold til Højvandsstatistikker 1997 (Løgstør Havn) vil der ca. 2 gange om året
forekomme hændelser, hvor vandstanden i Limfjorden er højere end kote 1,0 m DNN.
Varigheden af disse hændelser er afgørende for højvande i Grynderup Sø. Når ydervandspejlet nærmer sig kote 1,0 m DNN og stiger over denne kote, aftager vandhastigheden i
afløbet fra søen til 0 og bliver eventuelt negativ. Vandstanden i søen stiger og det antages,
at vandstanden aldrig vil være højere end Limfjordens højeste vandstand i forbindelse
med højvandshændelser over kote 1,2-1,3 m DNN og meget sjældent vil stige til over
kote 1,4-1,5 m DNN.
Der er gennemført beregninger af maximalt saltvandsindløb i søen og af salinitet i
søen, såfremt området ikke højvandsbeskyttes med en sluse ved Nørengvej. Beregnin-
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gerne er gennemført for en 40 års periode, hvor ydervandspejlet i Fursund med hensyn
til højvande over kote 1,0 m antages at være identisk med højvande i Løgstør Havn for
perioden 1930-1970. Det forudsættes endvidere
 at saliniteten i Fursund er 27 ‰
 at der ikke er gennemført nogen form for højvandsbeskyttelse af søen.
 at der løber 16.000 m 3 saltvand ind i søen pr. cm højvande fra kote 1,0-1,2 m
 at der løber 20.000 m 3 saltvand ind i søen pr. cm højvande fra kote 1,2-1,4 m
 at der løber 24.000 m 3 saltvand ind i søen pr. cm højvande over kote 1,4 m
 at opholdstiden for ferskvand i søen er 17 dage i perioden sept.-marts.
Over en 40 års periode løber der i gns. 270.400 m3 saltvand ind i søen pr. år eller i alt
10,8 mill. m3 saltvand. Saliniteten kan kortvarigt stige til 10-15 ‰, og vil i gennemsnit af
perioden være højere end 5 ‰ ca. 8 dage om året (2,3 % af tiden). Saliniteten vil typisk
være 0,1-0,3 ‰. Saliniteten vil i gennemsnit være under 0,5 ‰ 320 dage om året (87,6 %
af tiden) og under 1,0 ‰ 335 dage om året (91,8 % af tiden).
Med dige og sluseanordning ved Nørengvej undgås indløb af saltvand helt. Opholdstiden i søen vil om sommeren være på i størrelsesordenen 50 dage, mens opholdstiden om vinteren i middel kan forventes at være på 17 dage.

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 områder
under de tre landvindingslag samt på lave arealer, der grænser op til disse. Vandstanden i
søen vil typisk være lavere end vandstanden i den øverste del af Vestre Landkanal, og
principielt sker der ikke ændring eller forringelse af afvandingsmuligheder uden for landkanalen på denne del. Indsivning under de nuværende forhold til de pumpede områder
vil blive reduceret, når gradienten på grundvandsspejlet mindskes. Der er ikke foretaget
grundvandspejlinger i en tør periode eller tæt på projektgrænsen og denne er således fastlagt uden kendskab til grundvandstand og -svingninger i de områder, der grænser op til
projektområdet. En registrering vil bedst kunne foregå i en tør sommerperiode.
En hævning af grundvandstanden i Grynderup Sø med 1,5-2,0 m forventes ikke at
medføre store ændringer i grundvandsstrømninger, men småændringer kan forekomme.
Disse har speciel betydning, hvor kældre/gyllebeholdere/andre bygningsdele eller nedsivningsanlæg ligger lavt og udsat i forhold til søen og det retablerede vandspejl.
Projektgrænsen fastlægges ud fra den forventede grundvandspåvirkning ved at hæve
det permanente grundvandsspejl i søen til ca. kote 1,00 m DNN. Det forventes, at tilgrænsende arealer, som ligger lavere end 1, 5 m over søens vandspejl, generelt vil blive
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påvirket. Hvor afstanden til søen er betydelig kalkuleres med et afstandstillæg, og projektgrænsen er således flere steder beliggende tæt på 2,75 m højdekurven. Længst mod
nord omkring afløbet fra søen er projektgrænsen beliggende tæt på 2,0 m højdekurven.
Projektgrænsen afspejler således ikke nødvendigvis grænsen for påvirkninger, når det
drejer sig om bygninger eller andre tekniske anlæg. Der ligger mange ejendomme tæt på
projektområdet, og flere af disse har stået på grunden også før søen blev afvandet. Der
vil være behov for afværgeforanstaltninger for flere ejendomme og tekniske anlæg. Dette
gælder specielt for ejendomme med kælderrum, for lavtliggende gyllebeholdere og nedsivningsanlæg mv.

Figur 4.2.1

Vandvolumen og overfladeareal af Grynderup Sø ved forskellig vandspejlshøjde. Vandvolumen er angivet i 1.000.000 m 3 og areal i 100 ha.

Oversvømmelsesrisikoen i området vil generelt blive mindre, når bortses fra de inddigede områder. Oversvømmelsesrisikoen kystnært er alene bestemt af Limfjordens
vandstand. Oversvømmelse i lidt større afstand (ca. 1 km) fra kysten forventes alene på
arealer under ca. kote 1,5 m DNN. Oversvømmelsesrisikoen er stor på arealer, som ligger tæt på søen og kote 1,0 m DNN. Forskelle i oplandsafstrømning vil give små svingninger i søens vandspejl afhængigt af detailudformningen af det nye afløb. Oversvømmelse i området sker alene i forbindelse med højvande i Limfjorden.
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4.3 AREALKLASSIFIKATION EFTER FUGTIGHEDSFORHOLD

Områdets tilstand efter projektets gennemførelse er på bilag 10.0 vist med søens udstrækning og dybdeforhold ved et vandspejl i kote 1,0 m DNN, som vil være det typiske
vandspejl. Afløbets detailudformning tænkes udført således, at vandstanden i søen vil
være i kote 1,0 m DNN ved en afstrømning fra søen på 6 l/s/km2 ( sommermiddel
afstrømning). Om sommeren vil vandstanden som følge af lav afstrømning eller fordampning kunne falde til under kote 1,0 m DNN, og om vinteren vil vandstanden være i
kote 1,0 m DNN eller lidt højere.
Projektområdet forvandles til et vådområde med en sø på ca. 140 ha og fugtige enge
som anført på bilag 10.0 og i nedenstående tabel 4.3.1.

Tabel 4.3.1

Arealfordeling af projektområde og dybdeforhold i søen ved vandspejlskoten 1,0 m DNN.

Arealfordeling/ dybdeforhold ved kote 1,0 m DNN
Vanddybde > 1,25 m
Vanddybde > 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
Sø, i alt
Arealer med stærkt vådbundspræg,
Afgræsning i perioder
Fugtige enge, normal sæsonafgræsning
Mindre fugtige enge, afgræsning
Enge, afgræsning og slet
Enge, i alt
Andre arealer
Pilekrat mv.
Skov, løv og nål
Vej, hus, have, campingplads o.l.
Andre arealer i alt
Projektområde i alt

Areal, ha

Areal, %

0
16
33
23
28
40

0,0
3,8
7,8
5,4
6,6
9,5
140

33,1

50

11,8

60
112
35

14,2
26,5
8,3
257

60,8

17
3
4
2
26
423

6,1
100

4.4 SKØNNET VANDKVALITET I SØEN

Den fremtidige vandkvalitet i søen skønnes på grundlag af de indsamlede oplysninger
sammenholdt med oplysninger fra andre undersøgelser af søers vandkvalitet.
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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 foretaget
Tabel 4.4.1

Opsummering af en række registrerede data

Total-P i tilløb
Ortho-P, opløst fosfor i tilløb
Total-N i tilløb
N:P-forholdet
Opholdstid i søen, sommer
Opholdstid i søen, vinter
Opholdstid i søen, år
Salt, NaCl

TEMP.SALTVANDS GRUNDVANDSTILLØB
TILLØB
0,06 mg/l
0,02 mg/l
0,03 mg/l
0,8 mg/l
13,5 mg/l

ÅBNE
TILLØB
0,30 mg/l
0,13 mg/l
6,04-7,05 mg/l
20:1 - 24:1
50 dage
17 dage
30 dage

27 ‰

opsummering af en række registrerede eller skønnede data, som har betydning for vandkvaliteten i søen.
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.
Næringsstofbelastning
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 store dele af 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 Vestre Landkanal kan forventes, at være 6-7
mg/l eller højere. De nævnte koncentrationer repræsenterer hele oplandet. Udstrømning
af grundvand til søen kan betyde, at der tilføres vand med et indhold af total-N på op
mod 13 mg/l. 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. Eventuelle temporære saltvandsindløb fra Limfjorden
under højvande vil reducere søvandets kvælstofkoncentration (fortyndingseffekt).
Fosfor. Total-P koncentrationen i Vestre Landkanal kan forventes at være 0,3 mg/l.
Den nævnte koncentration indikerer, at Grynderup sø vil blive en eutrof sø. Med den
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nævnte koncentration af total-P i søen vil sigtdybden blive beskeden og muligvis ikke nå
bunden i søens dybeste dele. Grynderup Sø 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.

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 /9/.

Vandskifte. Vandkvaliteten er endvidere afhængig af vandets opholdstid i søen. Opholdstiden er relativ lav (17-50 dage), hvilket bevirker, at risikoen for en eventuel intern
belastning af fosfor i søen ikke er så stor som i mange andre søer.
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 under 16 har de højeste fosforkoncentrationer i vandet både sommer og vinter,
og koncentrationsstigningen fra vinter til sommer er størst i disse søer. Et lavt Fe:P forhold indikerer således stor intern belastning, og et højt Fe:P forhold indikerer en lille intern belastning, se figur 4.4.3.
Jordbundsundersøgelserne i Grynderup Sø tyder på, at jordbundens Fe:P forhold i
store dele af søen ligger på 21-29. En enkelt prøve repræsenterende de dele af søen, hvor
jordens humusindhold er forholdsvis lav, viser dog et Fe:P forhold på 14. 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 0,09 - 0,18 mg P/l om vinteren.
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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 /7/.

Fosforfraktionering. Fosforfraktionering af de udtagne jordprøver viser, at en stor
del jordbundens fosforindhold er bundet til jern. Dette betyder, at op mod halvdelen eller mere af jordbundens fosforpulje (Fe-bundet fosfor) potentielt kan frigives under ændrede redoxforhold. Indholdet af Residual-P, der overvejende er organisk bundet fosfor,
kan ligeledes eventuelt delvis mobiliseres ved omsætning af organisk stof, men betydningen af denne pulje kendes ikke.
Vandkvaliteten i Grynderup Sø kan således meget vel tænkes at blive påvirket af 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 retablering skabes en sammenhængende grønsvær i hele
området under 1,0 m kurven.
Ud fra simple erfaringsmodeller /8, 10/ kan der beregnes en forventet vandkvalitet i
søen på baggrund af oplysninger om den forventede vand- og stoftilførsel. Der anvendes
følgende parametre:
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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 4.4.5.

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 /9/.

Tabel 4.4.5

Beregning af vandkvaliteten i Grynderup Sø ud fra vandgennemstrømning, opholdstid, middeldybde og årsgennemsnitlig indløbskoncentrationer af kvælstof og fosfor.

Årsgennemsnitlig fosforkoncentration i søen
Årsgennemsnitlig kvælstofkoncentration i søen
Sommergennemsnitlig klorofylkoncentration i søen
Sommergennemsnitlig sigtdybde i søen
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Beregning af årsgennemsnitlig fosforkoncentration i søen /22/:
[P] sø = [P]i /(1+t w) ;
[P] i = 0,3 mg/l ; tw = 0,082; [P]sø = 0,233 mg/l.
Beregning af årsgennemsnitlig kvælstofkoncentration i søen /8/:
[N]sø = 0,37 * [N]i * t w -0,14 ; [N]i = 6,5 mg/l ; tw = 0,082 ; [N]sø = 3,4 mg/l.

Beregning af sommergennemsnitlig sigtdybde i søen med korrektion for resuspension
/8/:
Sigt = 0,27 * [P] sø

-0,59

*Z 0,27 ; [P]sø = 0,233 mg/l ; Z = 0,54 ; Sigt = 0,54 m.

Beregning af sommergennemsnitlig klorofylkoncentration i søen /8/:
Chla = 311 * [P] sø 0,67 ; [P]sø = 0,233 mg/l ; Chla = 117 g/l

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 i Viborg Amt. Der kan specielt henvises til Legind Sø og Spøttrup Sø. Salling er blevet et søfattigt område, hvorfor
genskabelse af nye søer vil få forholdsvis stor betydning for bl. a. fuglelivet. Det kan forventes, at områdets udvikling vil kunne sammenlignes med den nærliggende retablerede
Spøttrup Sø med hensyn til udviklingen af søens og landarealernes dyre- og planteliv.
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 søer i Viborg Amt.
Registreringer i august 1999 af vegetationen omkring de to ovennævnte 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 på Mors og ved Spøttrup Sø i
Salling, der blev gendannede i henholdsvis 1991 og 1994, har de tidligere landbrugsarealer
i den efterfølgende periode udviklet sig til rigkær med bl.a. Bidende-, Tigger- og KærRanunkel, Glanskapslet og Lyse-Siv, Fliget og Nikkende Brøndsel, Kær-Dueurt, SumpForglemmigej, Sump-Kællingetand, Eng-Kabbeleje, Kragefod, Knæbøjet Rævehale, Kærog 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.
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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" /18/.
Naturlige vådområder. 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 /6, 14/.
Anvendte nøgletal. Ved beregninger af reduktionen i kvælstofbelastningen i projektområdet ved gennemførelse anvendes følgende nøgletal for udvaskning, kvælstofomsætning og -balance (se endvidere tabel 4.6.1):
Anvendte nøgletal for udvaskning er 100 kg N/ha/år for sædskifte og græsarealer
(med kulturgræs), 30 kg N/ha/år for vedvarende græsarealer (naturgræs) og ferske enge,
10 kg N/ha/år for moser, strandenge, skove og øvrige arealer i projektområdet.
Den årlige kvælstoffjernelse ved permanent hævning af grundvandstanden (permanent vandmætning) på engarealer i projektområdet fastsættes til 350 kg N/ha/år, som er
gennemsnitsværdien for kvælstoffjernelse i VMP II /18/.
Den årlige kvælstoffjernelse under de nuværende forhold på sædskiftearealer og på
græsarealer uden fugtigbundspræg er anslået til 0 kg N/ha/år. Kvælstoffjernelsen på moser, ferskeng, strandeng mv. er anslået til 350 kg N/ha/år, mens den årlige kvælstoffjernelse på andre græsarealer med fugtigbundspræg er anslået til 200 kg N/ha/år.
Kvælstofbalance i projektområdet under de nuværende forhold kan med anvendelse
af de ovennævnte nøgletal opgøres til en nettobelastning af vandmiljøet på ca. 12,8 tons
N/år, jævnfør tabel 4.6.2.
Kvælstoftilbageholdelse i projektområdet
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 0,082 (opholdstid 30 dage). Den tilførte kvælstofmængde er beregnet til 86,4 tons N/år, jævnfør afsnit 2.12. Den samlede kvælstoftilbageholdelse på de vanddækkede arealer kan beregnes som 32,4 % af 86,4 tons N, hvilket
er 28,0 tons N/år svarende til ca. 200 kg N/ha sø/år. Kvælstofretentionen på engene
skønnes at udgøre i størrelsesordenen 300-350 kg N/ha/år, og det samlede potentiale for
kvælstoffjernelse kan således opgøres til i alt 101.100 kg N/år, se tabel 4.6.3.
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Den teoretisk beregnede kvælstoffjernelse i projektområdet er større end den beregnede
samlede kvælstoftransport til projektområdet. Den reelt opnåede kvælstoffjernelse ved
projektets gennemførelse anslås at udgøre mindst 85 % af den tilførte kvælstofmængde
på 86,4 tons N/år, hvilket andrager 73,4 tons N/år. I den samlede kvælstofbalance kalkuleres endvidere med, at det nuværende nettotab som følge af gødskning i projektområdet
på 12,8 tons N/år, jf. tabel 4.6.2, ophører. En opgørelse af projektets kvælstofbalance er
vist i tabel 4.6.4.
Konsekvensen af at realisere vådområdeprojektet kan med hensyn til N-balance således opgøres til i alt ca. 86,2 tons N/år. Reduceres kvælstofudledningen til Limfjorden
med i alt 86,2 tons/år efter projektets gennemførelse, svarer dette til en årlig tilbageholdelse på 204 kg N/ha projektområde.
Tabel 4.6.1

Nøgletal. Anvendte arealkvotienter for udvaskning, kvælstoffjernelse
og samlet kvælstofeffekt ved retablering af våde enge på forskellige
arealtyper i projektområdet.

AREALKATEGORI

UDVASK- N-EFFEKT
NING,
NUVÆRENDE
FORHOLD,
KG N /
KG N/HA/ÅR
HA/ÅR

Sædskifte
Kulturgræs
Naturgræs
Mose, strandeng
Skov, pilekrat o.l.

Tabel 4.6.2

100
100
30
10
10

0
0
200
350
0

KVÆLSTOFFJERNELSE
VÅDOMRÅDEPROJEKT
KG N/HA/ÅR

SAMLET NEFFEKT
VÅDOMRÅDEPROJEKT
KG N/HA/ÅR

350
350
350
350
-

450
450
180
10
0

Opgørelse af kvælstofbalance i projektområdet under de nuværende
forhold med gødskning og udvaskning.

AREALKATEGORI

Sædskifte
Kulturgræs
Naturgræs
Mose, strandeng
Skov, pilekrat o.l.
Alle arealer
Gns. pr. ha

AREAL N-BALANCE
HA
NUVÆRENDE
FORHOLD
KG N/HA/ÅR

272
40
96
6
9
423
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100
100
-170
-340
0

N-BALANCE
NUVÆRENDE
FORHOLD
KG N/ÅR

N-BALANCE
KG N/ÅR
NETTO
BELASTNING

27.200
4.000
-16.320
-2.040
0
12.840
30,4
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Tabel 4.6.3

AREALKATEGORI

Sø
Enge
Enge
Skov, pilekrat
Andre arealer
Alle arealer
Gns. pr. ha
Tabel 4.6.4

Teoretisk opgørelse af kvælstoffjernelse i projektområdet ved gennemførelse af vådområdeprojektet og uden fremtidig gødskning og
udvaskning i projektområdet.
AREAL
HA

140
110
112
9
17

N-BALANCE
KG N/HA/ÅR

KG N/ÅR

Ca. 200
350
300
0
0

28.000
38.500
33.600
0
0

N-BALANCE
NETTO FJERNELSE
KG N/ÅR

101.100
237
Opgørelse af vådområdeprojektets samlede kvælstofbalance

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

PR ÅR
12,8 tons N
73,4 tons N
86,2 tons N
204 kg N

Fosforbalancer og -beregninger mv.
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 Grynderup Sø. 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 /16/.
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For at fosforen kan blive i området, er det vigtigt at følgende forhold er opfyldt:
 at området er lavvandet, hvorved sedimentet holdes veliltet,
 at der sammen med fosforen tilføres stoffer, der kan binde dette permanent i sedimentet, f. eks. jern,
 at der findes rørskovsbevoksning e. l., der kan øge kontakten mellem vand og sediment og beskytte mod resuspension, samt forøge iltning af det øverste sedimentlag.
Det antages, at Grynderup Sø 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 P ret(%)=100*(1-(1/(1+t w )), hvor tw er vandets opholdstid eller vandskiftet pr. år,
hvilket er 0,082 (opholdstid 30 dage) /22/. Den tilførte fosformængde er beregnet til
1,41 tons P/år, jævnfør afsnit 2.12. Den samlede fosfortilbageholdelse på de vanddækkede arealer kan beregnes som 22,3 % af 1,41 tons P, hvilket er 314 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 ca. 314 kg P/år svarende til en årlig tilbageholdelse på ca. 0,7 kg P/ha
projektområde.

Vådområdeprojekt Grynderup Sø, august 1999

PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

53

5 .0 OVE RSI G T OVE R A NLÆ G SUDG I FTE R OG DRI FTSUDG IFTE R

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

3.7

Vandløb og diger, planering
Durup Bæk, 500 m
Vestre Landkanal, 2.450 m
Midtstrømmen m. fl. 3.250 m
Åbne priv. Vandløb, 6.500 m
Etablering af udløb i søen
Vestre Landkanal, 100 m
Bysted Møllebæk, 250 m
Etablering af nyt udløb fra søen
Slynget vandløb, 1.200 m
Nyt vejunderløb, Nørengvej
Erosionssikring os. i vandløbet
Pumper, afmontering, fjernelse
Afvandingsgrøfter og afløb fra eksist.dræn
Spildevandsanlæg, vandforsyning
Beskyttelse af veje, huse og ledninger
Afløb fra Grynderupvej 42
Afløb fra Grynderupvej 48-.54
Afløb fra Grynderupvej 29-30
Etablering af omfangsdræn,
Skønnet behov: 3-5 ejendomme
Regulering og forbedring af hovedafvandingssystem
i Sommerhusområdet Sæbygård
Højvandsbeskyttelse med Sluse/dige ved Nørengvej

I alt

Kr. 280.000,-

Kr. 305.000,-

Kr. 10.000,Kr. 50.000,Kr. 75.000,Kr. 255.000,-

Kr. 225.000,Kr. 1.200.000,-

Driftsudgifter og vedligeholdelse af etablerede anlæg:
3.1-3.7 Vandløb mv.

Kr.

15.000,-

I alt

Kr.

15.000,-

Pr. år
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