endvidere, at ca. 23 ha ligger i intervallet kote 0-1 m. De nævnte områder er beliggende syd for
Kongevejen og udgør det lave plateau i projektområdet. Fylder man vand på, vil der opstå en sø,
hvis udstrækning øges med 8-10 ha hver gang vandstanden stiger 1 m fra kote 1,0 m. Nord for
Kongevejen ligger terrænet gennemgående over kote 1 m. Et område på 3 ha ligger under kote 2 m
og 8 ha ligger under kote 3 m. Projektområdet i alt nord for Kongevejen er på ca. 12 ha og ligger
overalt lavere, end kote 4,0 m. Kommunevejen Kongevejen i projektområdet ligger i kote 3½-4½
m på en 135 m lang delstrækning og gyllebeholdere i det sydlige projektområde ligger ligeledes lavt i
terrænet. Bund af pumpesumpen i de to nærmestliggende gyllebeholdere er målt til henholdsvis ca.
kote 1,7 m og ca. kote 2,0 m.
I projektområdet sker afvandingen til primært åbne pumpekanaler, i alt 2,3 km. Vandet pumpes
til Afløbskanalen, der er åben på 95 m og derefter rørlagt med Ø 80 cm rør på en ca. 450 m lang
strækning. De oppumpede vandmængder løber herefter videre mod øst i Hundsø Kanal, der er et
800 m langt offentligt vandløb, som har udløb i Limfjorden. Det kunstigt afvandede område er
mod nord beskyttet af et ca. 300 m langt dige, hvor digekronen oprindeligt er planlagt til kote 3,043,21 m, mens digekronen i 2010 overvejende er målt til kote 2,50-2,95 m. Det kommunale vandløb
Sejerslev Bæk har et forløb langs nordsiden af det nævnte dige og forløber i overvejende nordlig
retning i en relativ smal ådal med udløb i Limfjorden, ca. 2,8 km nord for Hundsø. Vandløbet har
ringe fald samt et udrettet, reguleret forløb. På en 520 m lang delstrækning, hvor vandløbet ligger i
3 á 4 m dybde, er det rørlagt med Ø 80 cm rør. Vandløbet er generelt lidt dybere og lidt bredere,
end regulativet foreskriver.
Oplandet til Sejerslev Bæk er under de nuværende forhold ca. 530 ha, men vil med et søafløb
fra Hundsø mod nord blive på over 1.000 ha. Oplandet til Hundsø Kanal er under de nuværende
forhold ca. 500 ha, men vil uden tilløb fra Hundsø få et opland på lidt over 100 ha. Afstrømningen i
området antages i middel at være 7,5 l/s/km 2. På grundlag af klimadata for klimagrid 20024,
Nordmors, kalkuleres med et regnoverskud i området på 477 mm. Vandspejlsberegninger for forskellige afstrømninger i Sejerslev Bæk tyder på, at vandstanden her vil stige med i størrelsesordenen
10-25 cm, såfremt afstrømningen fra hele projektområdet ledes til vandløbet. Beregninger baseret
på opmålte forhold samt på de regulativmæssige dimensioner viser, at vandløbet skal reguleres i
forbindelse med en retablering af Hundsø med afløb mod nord.
Arealanvendelsen i projektområdet er registreret og viser, at mindst 72 % eller 64 ha udnyttes til
sædskifteafgrøder, korn mv. Der er registreret ca. 19,5 ha enge og arealer med vedvarende naturgræsser. De beskyttede naturtyper domineres af ferske enge, som i alt udgør 8,5 ha. Skove eller mindre træbevoksninger findes på sammenlagt ca. 1,1 ha. Arealer anvendt som have, vejanlæg eller til
gødningsopbevaring udgør ca. 0,5 ha. Vandløbene i området er overvejende målsat som karpefiskevand (B3) eller er uden målsætning. Der forefindes ingen fortidsmindefredninger i projektområdet,
men der er enkelte steder forhistoriske fundpladser.
Jordbunden domineres af organogen jord. Boringer viser, at dynd og gyjte mange steder findes
til 3 á 11 m dybde. I henhold til den danske jordklassificering er der 50 % humusjord, 50 % mineraljord domineret af lerjord eller sandblandet lerjord. Projektområdet er okkerpotentielt, idet ca. den
nordlige halvdel tilhører okkerklasse I og den sydlige halvdel tilhører okkerklasse IV. Jordbundens
fosforindhold er overvejende ikke umiddelbart tilgængelig. Den totale fosforpulje i det øverste 10
cm jordlag ligger på i størrelsesordenen 36-37 tons og findes som dels organisk bundet fosfor, ca.
60 %, dels bundet til calcium og aluminium mv. ca. 20 % og til jern ca. 14 %. Der er mindre end 1
% af fosforpuljen, der er lettere tilgængeligt (vandextraherbart). Fosfortallene er generelt lidt højere
nord og vest for pumpekanalen, end syd og øst herfor.
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