Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø

Bilag 14.2
Grontmij | Carl Bro A/S
Sofiendalsvej 94
9200 Aalborg SV
Danmark
T +45 9879 9800
F +45 9879 9801
www.grontmij-carlbro.dk
CVR-nr. 48233511

Notat

Sø og rigkær ved Vådområdeprojekt, Sillerslev Kær

Til

: Morsø Kommune

Fra

: Forfatter: Torben Ebbensgaard
Kvalitetssikring: Keld Mortensen.

30. januar 2011
Projekt: 30.8596.01

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

1

BAGGRUND

3

2

INDLEDNING OG OPGAVEFORMULERING

4

3

VIDENSGRUNDLAG

5

3.1

Besigtigelse

5

3.2

Modelberegninger

6

3.3

Teoretisk vidensgrundlag og litteraturreferencer

6

4

NATURTYPEN RIGKÆR, 7230 (”ALKALISK LAVMOSE”)

7

4.1

Habitatbeskrivelse af naturtype 7230, Rigkær
4.1.1
Perspektivering af kardinalpunkter i habitatbeskrivelsen ift. Sillerslev Kær
4.1.2
Delkonklusion vedrørende forekomst og udbredelse af naturtypen rigkær
7230 i Sillerslev Kær

7
8
9

4.2

Økologiske forudsætninger for rigkær
4.2.1
Hydrologi
4.2.2
Vandkemi
4.2.3
Drift og pleje, græsning og høslæt
4.2.4
Øvrige forudsætninger

10
10
10
11
11

5

VURDERING/BESKRIVELSE AF DE 4 SCENARIER

11

5.1

Scenarie 1: 0-scenariet
5.1.1
Påvirkninger og beskrivelser af hydrologi og vandkemi, 0-scenariet
5.1.2
Manglende drift og pleje

11
12
14

D +45 9879 9872 · M +45 2723 9872 · E torben.ebbensgaard@grontmij-carlbro.dk · Notat om vådområdeprojekt teg2.doc

Side 2

5.1.3
5.1.4
5.2

5.3

5.4

Øvrige relevante forhold og påvirkninger
Konklusion, 0-scenariet

14
14

Scenarie 2: Sø med ”stabil vandflade” i kote 0,5, hvor grundvandstanden stiger og
mosen/vældet gøres fugtigere
5.2.1
Påvirkninger og beskrivelser af rigkærenes hydrologi og vandkemi, kote
0,5
5.2.2
Manglende drift og pleje, kote 0,5.
5.2.3
Øvrige relevante forhold og påvirkninger, kote 0,5
5.2.4
Konklusion, scenarie 2, kote 0,5.
Scenarie 3: Sø i kote 0,5, men med periodevis vandflade i kote 1,0.
Engarealerne/kærene er maks. vandækket i én uge ad gangen
5.3.1
Påvirkninger og beskrivelser af rigkærenes hydrologi og vandkemi, kote
1,0.
5.3.2
Manglende drift og pleje, scenarie 3, kote 1,0
5.3.3
Konklusion, scenarie 3, kote 1,0
Scenarie 4: Søflade i kote 1,25
5.4.1
Påvirkninger og beskrivelser af rigkærenes hydrologi og vandkemi, kote
1,25
5.4.2
Manglende drift og pleje, scenarie 4, kote 1,25
5.4.3
Konklusion, scenarium 4, kote 1,25

15
16
17
17
18
18
19
21
21
21
22
24
24

5.5

Scenarie 5: Genetablering af naturlig hydrologi og ekstensiv drift og pleje i Sillerslev
Kær
24

6

PERSPEKTIVERING

26

7

REFERENCER

27

r:\projects\aal\30\30859601\06_output\notat om vådområdeprojekt teg2.doc

Grontmij | Carl Bro A/S

Side 3

1

BAGGRUND
Regeringsinitiativet Grøn Vækst sætter rammer for en del af implementeringen af Danmarks Vand- og Naturplaner. Kommunerne skal som en del af
Grøn Vækst udpege og realisere vådområder til fjernelse af kvælstof med
henblik på at forbedre miljøet i de indre kystvande. Morsø Kommune har i
den forbindelse peget på Sillerslev Kær som et muligt vådområde /1/. Her
kan ved et vandspejl i kote 1,25 etableres en sø på ca. 2,3 ha med gennemløb af Sillerslev Å og omgivende enge på ca. 8 ha. Projektområdet ligger
omkring Sillerslev Å på en 2,3 km strækning. Området er i Kommuneplan
2009 udpeget som
• potentielt vådområde
• naturområde med særlige beskyttelsesinteresser
• og med ønske om at (re)etablere Sillerslev-Ørding Landvindingslag, som
et alsidigt og varieret naturområde.
Der er bevilliget penge til en forundersøgelse af projektet. Denne foretages
af Peder V. Nielsen. Der har været afholdt et indledende lodsejermøde.
Ved en botanisk gennemgang af vådområdeprojektet i Sillerslev Kær, sept.
2010, blev der registreret følgende særligt værdifulde naturtyper:
• Ekstremrigkær (Delområde 3) pga. butblomstret siv
• Rigkær (Delområde 4) pga. leverurt.
Registrering er foretaget af botaniker Holger Søndergård fra Biologisk Forening for Nordvestjylland /2, 3/. Registreringen gav anledning til den generelle udpegning af naturtyper, som fremgår af figur 1. Med undtagelse af den
sydøstligste del er hele området beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
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Figur 1: Kortlægning af natur, som den er vurderet af Holger Søndergaard, sept. 2010. Kun delarealerne 3 og 4
blev vurderet at være habitatnaturtypen 7230, rigkær, da resten var mere eller mindre tilgroet.

2

INDLEDNING OG OPGAVEFORMULERING
Morsø Kommune ønsker en vurdering/beskrivelse af følgende 4 scenarier
(direkte citeret):
1. 0-scenariet
2. Sø med ”stabil vandflade” i kote 0,5, hvor grundvandstanden stiger og
mosen/vældet bliver fugtigere
3. Sø i kote 0,5, men med periodevis vandflade i kote 1,0. Engarealerne/kærene er maks. vandækket i én uge ad gangen
4. Søflade i kote 1,25.
Som supplement beskrives kort et alternativt scenarie
5. Genopretningsscenariet, hvor de hydrologiske og vandkemiske forhold
restaureres og græsning eller høslæt etableres.
Vurdering og beskrivelser kan understøttes af disse spørgsmål:
• Ad 2 Kan floraen i rigkærene tåle, at arealet bliver fugtigere, og er det
hensigtsmæssigt i forhold til en fremtidig afgræsning?
• Ad 3 Kan rigkærene tåle at blive periodevis vanddækket og påvirket med
næringsrigt søvand?
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• Ad 4 Kan rigkærene etablere sig højere i terrænet, såfremt grundvandsspejlet og dermed vældet kommer ud højere oppe i terrænet. Og kan rigkærsfloraen indvandre til de nye arealer?

3

VIDENSGRUNDLAG

3.1

Besigtigelse
Som grundlag for dels at kunne besvare ovenstående specifikke spørgsmål
og dels på mere overordnet niveau at vurdere områdets egnethed som vådområdeprojekt blev der gennemført en besigtigelse af Sillerslev Kær og Ørding Kær.
Besigtigelsen blev foretaget d. 24.1.2011 af Torben Ebbensgaard, Grontmij |
Carl Bro. Besigtigelsens formål var:
- at danne sig et overblik over området,
- at vurdere rigkærenes reelle udstrækning
- at vurdere øvrige naturværdier i området
- at kortlægge mosser i området
- at identificere trykvandspåvirkede områder
- at vurdere trusler og påvirkninger på området
- at registrere vandstand og ”naturlig” udbredelse af en evt. sø
- at registrere øvrige relevante forhold i relation til projektet.
Med udgangspunkt i Holger Søndergaards notater fra kortlægning (/2/) tilføjes følgende observationer, uden fortolkende kommentarer:
1. Arealerne syd for Sillerslev Å er reelt ét stort, sammenhængende rigkærsområde. Store dele er ”bare” i en dårlig tilstand pga. afvanding (dræn og
grøfter) og deraf følgende tilgroning. Der er en del opvækst af pil, men
stadig med lys til bunden og deraf følgende mos- og urtevegetation – om
end stedvist meget sparsom. Tagrørsbevoksningerne er ligeledes etablerede, men i store dele trods alt med lys til bunden og spredt forekomst af
urter og mosser. Kun spredt, fåtallig birk spp. Store delarealer med diffus
trykvandspåvirkning, sumpkilder med dominans af mosser. Store arealer
domineret af rigkærsmosserne Calliergonella cuspidata og Sphagnum teres. Spredte forekomster af bl.a. Aulacomnium palustre, Climacium
dendroides og den sjældne Helodium blandowii. Butblomstret siv er udbredt helt til kanten af omr. 2, ellesump. Delarealer domineret af hhv. toradet star, top-star, kær-star og knoldstar (Carex nigra var. recta). Dele af
området har bevaret knoldstruktur, som vidner om tidligere græsning.
2. Ellesumpen i sydøstenden (omr. 2) er af meget høj kvalitet, med masser
af dødt ved og en rig flora af svampe, mosser og laver. Arealet tilhører
habitatnaturtypen 91E0, og er på trods af grøfter og ringe størrelse i god
tilstand.
3. Der er en række nyligt oprensede, dybe grøfter på tværs af både rigkær
og ellesump. Desuden var der midt i omr. 4 nedgravet nye dræn.
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4. På nordsiden af åen er successionen mere fremskreden, tilsyneladende
har arealerne været uden græsning i min. ca. 10 år længere end arealerne på sydsiden. Pilekrat og tagrørbevoksninger er oftest helt tætte med
et lukket førnelag ved bunden, som forhindrer væsentlige forekomster af
mosser og urter. Kun mindre områder med lyskrævende mos- og urteflora. Store delområder langs åen med ældre, birke-/pilesumpe som dog ofte er relativt tør.
5. Sillerslev Å er på hele strækningen gennem Sillerslev Kær dybt nedgravet i området. Der er desuden utallige tværgående, parallelle nyligt oprensede dybe grøfter på sydsiden af vandløbet.
6. Åen er stærkt reguleret, tilsyneladende uden særlig vegetation (muligvis
årstiden, der snyder), er oprenset og har blød dyndbund. Bysamfundene
leder spildevand og overfladevand ud i vandløbet.
7. Brinkerne har derfor gennem en lang årrække hævet sig over omgivelserne pga. den kontinuerlige tilførsel af opgravet og relativt næringsrigt
materiale fra vandløbet. Brinkerne er således især på åens sydside markant højere end kærområdet bagved. Vegetationen på brinkerne og på
de nærliggende kærarealer ”bagved” (mod syd) er således, som de eneste i området, domineret af mere nitrofile, hurtigvoksende og forstyrrelsestolerante urter som f.eks. stor nælde, dueurter, vand-pileurt og mosebunke. Afstrømningen til kæret bagved kan ses et stykke væk fra vandløbet, således at den påvirkede zone er mellem 25 og 50 m på sydsiden.
8. På trods af nyligt tøbrud efter lang vinter med megen sne og frost stod
der IKKE vand på kærarealerne. Til gengæld var der mange steder skrånende is, hvor vældvand løb fra let skrånende arealer.
9. Meget stor tæthed af rådyr, med ”fald” (ekskrementer), sæder og veksler
i hele området.
10. Området øst for Sillerslev Kær (”Ørding Kær”, øst for Ørding Kærvej) består af dyrkede marker, kulturenge og ”dårlig natur”. Det rummer umiddelbart et større og mere naturligt potentiale for etablering af en sø eller
et vådområde.
3.2

Modelberegninger
Til brug for notatet har Grontmij | Carl Bro modtaget 3 kort (se figur 5, 6 og 8
i kapt. 5), som illustrerer søens udbredelse ved hhv. kote 0,5, 1,0 og 1,25 m
DVR 90. Kortene er fremstillet af Peder V. Nielsen, som udfører de tekniske
forundersøgelser for projektet. Kortene er fremkommet ved en modelberegning på baggrund af højdedata.

3.3

Teoretisk vidensgrundlag og litteraturreferencer
De økologiske beskrivelser er skrevet på baggrund af forfatterens mange års
økologiske og botaniske studier af moser generelt og rigkær i særdeleshed.
Der er imidlertid forsøgt relateret til ny litteratur, som i særlig grad støtter udsagnene mht. kardinalemner.
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4

NATURTYPEN RIGKÆR, 7230 (”ALKALISK LAVMOSE”)
Sillerslev Kær er IKKE et Natura 2000-område, og det kan forekomme pedantisk at vurdere projektets mulige påvirkning på en habitatnaturtype (rigkær, 7230) i stedet for blot de bredere § 3-naturtyper mose og eng. Det er
imidlertid habitatnaturtypen rigkær, som er kortlagt (HSØ, sept. 2010) og
dermed har været en del af grundlaget for de tidligere vurderinger af projektets påvirkning på rigkær og deres biodiversitet. Danmark har desuden en international forpligtigelse til at sikre habitatnaturtypens (rigkær, 7230) areal,
karakteristiske arter samt struktur & funktion (dvs. de økologiske og hydrologiske grundvilkår) i hele typens udbredelsesområde (i Danmark spredt i hele
landet, dog meget fåtallig vest for israndslinjen) og ikke kun inden for Natura
2000-områderne. Denne forpligtigelse gælder ikke for § 3-naturtyperne.
For at kunne besvare de stillede spørgsmål er det nødvendigt med en generel baggrundsbeskrivelse og definition af de økologiske, hydrologiske og
vandkemiske forudsætninger for naturtypen rigkær og trusler imod rigkær.
Det er målet, at disse beskrivelser efterfølgende vil udgøre et dækkende vidensgrundlag for kommentarerne til de fire beskrevne scenarier.

4.1

Habitatbeskrivelse af naturtype 7230, Rigkær
Den følgende tekst er hentet fra den accepterede oversættelse og sammenskrivning af de relevante naturtypebeskrivelser for europæiske naturtyper,
først og fremmest Corine (biotypes manual) og “Interpretation Manual of European Union Habitats”, EU's officielle fortolkningsmanual. Det er således en
beskrivelse af naturtypen, og først og fremmest, hvad der omfattes, henholdsvis ikke omfattes, af NATURA 2000 naturtypen rigkær, 7230, i Danmark.
De med rødt indskrevne tal, f.eks. ”4)”, er kardinalargumenter, som umiddelbart efter teksten perspektiveres til forholdene og kortlægning (af HSØ) i Sillerslev Kær.
7230 Rigkær: Moser og enge med konstant vandmættet jordbund, hvor
grundvandet er mere eller mindre kalkholdigt, men næringsfattigt 1), således
at den særlige rigkærsvegetation opstår. Vegetationen er ideelt set lavtvoksende og lysåben, men også tidlige tilgroningsstadier hører med til typen.
Typen kan omfatte forekomster med mere eller mindre vældpræg, men ikke
forekomster oprindelig opstået som hængesæk. Med græsning eller slåning
er vegetationen åben og lavtvoksende som regel med mange lave starer og
mosser. Uden græsning eller slåning udvikles mere højtvoksende og tilgroede typer, som efterhånden kan udgå af typen og blive til krat eller sumpskov
2). En sjælden variant er ekstremrigkær 3), som findes på særligt kalkrig
bund. Det er en naturtype, der er gået voldsomt tilbage.
Karakteristiske arter er: sort skæne, rust-skæne, bredbladet kæruld, og mosserne Cinclidium stygium, Tomenthypnum nitens samt diverse især små stararter (alm. star, hirse-star, loppe-star, tvebo star, håret star, krognæb-star,
grøn star, høst-star, dværg-star, gul star, stjerne-star, skede-star, blågrøn
star, næb-star, top-star og hare-star).… Ud over de karakteristiske arter er
følgende planter med til at definere naturtypen: butblomstret siv, kødfarvet
gøgeurt, purpurgøgeurt, mygblomst, pukkellæbe, sump-hullæbe, vibefedt,
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melet kodriver, fladtrykt kogleaks, fåblomstret kogleaks, tue-kogleaks og leverurt samt mosserne Campylium stellatum, Drepanocladus intermedius, D.
revolvens, Cratoneuron commutatum, Calliergonella (=Acrocladium) cuspidatum, Ctenidium molluscum, Fissidens adianthoides og Bryum pseudotriquetrum. Plantelisterne har en vis overrepræsentation af ekstremrigkærsarter, men overgangsrigkær medregnes til typen 4). I tilgroningsstadier af typen
kan højere arter dominere, nemlig kær-svovlrod, hjortetrøst, eng-rørhvene,
tagrør 5), gifttyde, alm. fredløs eller høj sød-græs. Naturtypen findes spredt
på mindre arealer i størstedelen af landet, dog kun få steder vest for isens
hoved-stilstandslinie. Rigkær kan bl.a. findes i tilknytning til væld (type 7220).
Hvor arealet er opstået som hængesæktilgroning af vand henføres det til type 7140 hængesæk, som har flere af ovenstående arter som karakteristiske
arter, bl.a. mygblomst. Arealer med mygblomst bør nøje vurderes for om de
faktisk oprindelig var hængesæk, idet de dermed skal henføres til type 7140,
selvom de i dansk tradition kaldes rigkær. Eng/kær-samfund på kalkrig bund
med svingende grundvandstand (sommertørre) hører ind under type 6410,
tidvis våde enge, - bl.a. visse af de lokaliteter, som i dansk tradition medregnes til ekstremrigkær. Hvis det er usikkert om grundvandet svinger, kan man
for at afgøre typen bruge dækningsgraden af de karakteristiske arter for type
6410 i forhold til dækningsgraden af de karakteristiske arter for type 7230.
Hvis der fortsat er tvivl må man til 7230 henføre de arealer, som rummer arter, der kræver mere konstant vandmættet jordbund (Ellenberg F-værdi ≥ 9):
tørvemos-arter, top-, næb-, skede-, loppe-, grå, toradet, trindstænglet, langakset, tykakset, tråd-star, kæruld-arter, sumpstrå-arter, kragefod, tagrør,
eng-kabbeleje, glanskapslet siv eller dynd-padderok…... Afgrænsning mod
ikke-omfattet natur: Rigkær under tilgroning med pilekrat er omfattet af type
7230 så længe dækningen med træer og buske er mindre end 50%, eller
hvis dette var tilfældet i 1994, hvor direktivet trådte i kraft 6). Næringsrige
(eutrofe) eller højtvoksende enge, samfund af større star-arter, højstaudesamfund/sumpe samt krat bør ikke henføres til rigkær, idet de omfattes af
andre Corine typer (37.1, 37.2, 53 og 44.9), medmindre de er tidlige tilgroningsstadier af mere lavtvoksende næringsfattige enge med rigkærskarakter
7). Sådanne tilgroningsstadier kan ved genoptagen græsning/slåning igen
blive til lavtvoksende rigkær. De næringsrige enge omfattet af Corine-typerne
37.1 og 37.2, præges af mere næringskrævende arter som eng-kabbeleje,
alm. mjødurt, kær-tidsel, kål-tidsel, angelik, lådden dueurt, hjortetrøst,
rørgræs, kær-galtetand, eng-nellikerod, kruset skræppe, lav ranunkel, skovkogleaks, kryb-hvene, knæbøjet rævehale og eng-svingel. Alle disse arter
kan dog træffes i mindre omfang også i rigkær 7230 8)./4/
4.1.1

Perspektivering af kardinalpunkter i habitatbeskrivelsen ift. Sillerslev Kær
1) og 7) – Det er en forudsætning, at grundvandet er næringsfattigt, idet næringsrige (eutrofe) eller højtvoksende enge, samfund af større star-arter,
højstaudesamfund/sumpe samt krat bør ikke henføres til rigkær, … medmindre de er tidlige tilgroningsstadier af mere lavtvoksende næringsfattige enge
med rigkærskarakter. Eutrofe enge er således under ingen omstændigheder
omfattet, medens tidlige tilgroningsstadier af næringsfattige enge med rigkærskarakter ER omfattet af naturtypen rigkær, 7230.
2) Til gengæld KAN fortsat manglende drift medføre, at et område gror ud af
typen og bliver til krat eller sumpskov.
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3) Ekstremrigkær er en sjælden variant af naturtypen, og den findes på særligt kalkrig bund. Ekstremrigkær er således langt fra de eneste arealer, der
omfattes af habitattype 7230, i modsætning til den fortolkning, der ligger til
grund for kortlægningen (HSØ, sept. 2010) pga. forekomster af butblomstret
siv og leverurt.
4) I forlængelse af 3): overgangsrigkær medregnes til typen! Sillerslev Kær
er for størstedelen overgangsrigkær, men med delarealer af ekstremrigkær
pga. forekomst af skillearten butblomstret siv.
5) I tilgroningsstadier af typen kan højere arter dominere, bl.a. tagrør! Store
dele af Sillerslev Kær er et tilgroningsstadium af naturtypen, domineret af
tagrør, men de er stadig en del af naturtypen!
6) Rigkær under tilgroning med pilekrat er omfattet af type 7230 så længe
dækningen med træer og buske er mindre end 50%, eller hvis dette var tilfældet i 1994, hvor direktivet trådte i kraft. Ved Sillerslev Kær er der på sydsiden langt fra 50 % dækning af træer og buske. Enkelte delarealer kan udskilles, men reelt skal dette ske på baggrund af tilgroningsgraden i 1994,
hvor der var færre og mindre arealer med træer og buske. På nordsiden er
den centrale del med birke- og pilesump til gengæld på nuværende tidspunkt
groet ud af typen – men en luftfotovurdering af forholdene i 1994 vil vise, at
en langt mindre del på daværende tidspunkt var dækket med krat og skov.
7) – se1)
8) Forekomster af mere næringskrævende arter som eng-kabbeleje, alm.
mjødurt, kær-tidsel, angelik, lådden dueurt, rørgræs, eng-nellikerod, kruset
skræppe, lav ranunkel, kryb-hvene mfl. diskvalificerer ikke arealet som naturtypen rigkær, 7230. Alle disse arter kan dog træffes i mindre omfang også i
rigkær 7230. Arterne skal altså blot ikke være dominerende!
4.1.2

Delkonklusion vedrørende forekomst og udbredelse af naturtypen rigkær
7230 i Sillerslev Kær
Af ovenstående fremgår bl.a., at tidlige tilgroningsstadier af rigkær er omfattet af 7230 – dvs. også arealer med dominans af tagrør og med forekomst af
pilebuske, så længe sidstnævnte har en dækning på mindre end 50 % (i
1994 reelt), og så længe der ikke er tale om eutrofe enge. Tagrør og pilebuske indikerer ”blot”, at arealet mangler drift/pleje, er i dårlig tilstand og har en
ugunstig prognose (dvs. at om xx år er arealet groet ud af typen, hvis der ikke ændres på forudsætninger, f.eks. dræningsforhold, eller drift.
Naturtypen rigkær dækker således reelt ét stort sammenhængende areal på
det meste af åens sydside (selv jf. 2011-forhold) og en stor del af arealerne
på nordsiden af åen, i det mindste delområde 5 og 6.
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4.2

Økologiske forudsætninger for rigkær
For at vurdere om og i hvilken grad et vådområdeprojekt, (i dette tilfælde en
ændring af vandstanden til kote 0,5, kote 1 eller kote 1,25) vil påvirke plantesamfund og biodiversitet i Sillerslev (rig-) Kær, er det nødvendigt at beskrive
og forklare, hvilke betingelser eller forudsætninger der gælder for rigkærets
tilstedeværelse. Derfor følger her en beskrivelse af de hydrologiske, vandkemiske og driftmæssige forhold, der kræves for at skabe og opretholde et
rigkær.

4.2.1

Hydrologi
Rigkær forekommer primært, hvor det kalkrige, mineralrige og næringsfattige
grundvand vælder frem eller trykkes ud/op i rodzonen.
Rigkærsområder har i hundreder af år været forsøgt drænet og udnyttet til
dyrkning og omlægning med kulturgræsser. Grundvandsressourcen, der betinger rigkærets forekomst, har desuden været under pres gennem dræning,
vandindvinding til drikkevand, markvanding og dambrug. Rigkær er derfor en
sjælden naturtype.
Rigkær kan findes i tilknytning til meget forskellige hydrologiske systemer,
men vandstand, vandstandsfluktuationer, pH, basemætning og næringsstofindhold er overraskende ens de steder, hvor rigkær findes /6/. Fælles for rigkær og helt centralt for deres plantesamfund er, at de oftest er dannet på lokaliteter med gennemstrømmende grundvand, hvor geokemiske processer
modvirker forsuring og reducerer tilgængeligheden af næringsstoffer i rodzonen. /5/ Rigkær har en vandstand, som udviser meget små fluktuationer
sammenlignet med mosetyper, som er afhængige af overfladevand eller
regnvand. Den vandmættede zone ligger oftest stabilt inden for 10 cm fra
overfladen af tørven /7/.

4.2.2

Vandkemi
En konstant tilførsel af mere eller mindre kalkholdigt, iltfattigt og næringsfattigt grundvand er en afgørende forudsætning for rigkærets planter og dyr.
Vandets høje indhold af calciumkarbonat modvirker forsuring og stabiliserer
pH mellem 5,5 og 8. Det mere nøjagtige pH-niveau afhænger af balancen
mellem regnvand og grundvand i rigkæret samt af grundvandets kalkindhold.
Vandets temperatur har også betydning, idet køligt vand nedsætter hastigheden af biologiske og kemiske processer som f.eks. mineralisering/frigivelse af næringsstoffer. Køligt vældvand har således også ad den
vej en positiv effekt på floraen og den øvrige biodiversitet.
Grundvandet i rigkær har et lavt indhold af plantetilgængeligt kvælstof og fosfor, men en høj basemætning, primært i form af base-ionerne magnesium,
jern og kalk. Base-ionerne binder fosfor, så det gøres utilgængeligt for planterne, og fosforbegrænsning er et gennemgående træk for rigkær, og i særdeleshed for lokaliteter med truede plantearter /8/. De iltfattige forhold i rodzonen medvirker til, at mineraliseringen hæmmes. Resultatet af disse optimale forhold bliver et lavproduktivt og artsrigt plantesamfund bestående af
lavtvoksende, nøjsomme urter og mosser. Tørvelag opbygges kun langsomt
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som følge af den lave produktion.
4.2.3

Drift og pleje, græsning og høslæt
De rigkær, som har den højeste biodiversitet, er de lysåbne rigkær. Oftest
kræves der en tilbagevendende forstyrrelse i form af græsning eller høslæt
for at forhindre en tilgroning med vedplanter. Ved stærk udstrømning af næringsfattigt, baserigt grundvand kan rigkær være naturligt lysåbne, men de
fleste områder er i dag hydrologisk modificerede eller påvirkede af næringsstoffer i en grad, hvor græsning eller høslæt er en forudsætning for deres opretholdelse /5/. Græsning og høslæt medvirker også til at holde potentielt
dominerende konkurrenceplanter, som ikke er forstyrrelsestolerante (slåning,
bid og tråd-tolerante), i skak. Artsrige rigkær vil i vores tidsalder, hvor græsningen ophører, med tiden oftest udvikle sig til rørsump med tagrør, et samfund af høje bredbladede urter eller i sidste ende pile- eller ellesump. Hvis
området har en naturlig hydrologi og vandkemi, vil det dog typisk være så
næringsfattigt, at de høje urter aldrig opnår fuld dominans. Græsning og høslæt opfattes som en del af de naturlige forudsætninger for rigkær, ligesom
en naturlig hydrologi og vandkemi /5/.

4.2.4

Øvrige forudsætninger
Det er på lang sigt en forudsætning for biodiversiteten, i denne sammenhæng rigkærsarternes beståen, at der findes andre lignende levesteder (rigkær) inden for mulig spredningsafstand. Spredning kan ske til området i form
af pollen (med vind eller aktive bestøvere), frø eller livskraftige vegetative
plantedele. Ellers vil området og dets arter på sigt være særligt sårbare over
for en kortvarig katastrofehændelse, og der vil være risiko for indavlsdepression. I de sidste 200 år er der således sket en opsplitning, en fragmentering,
af ikke mindst rigkær. Det betyder, at der ved for lang spredningsafstand dels
ikke er mulighed for udveksling af genetisk materiale og dels, hvis en art forsvinder pga. en brand, en dræning, en bortskygning e.l., vil der ikke kunne
ske genindvandring af arten, når de rette forhold er genskabt.
I de foregående afsnit er rigkærenes forudsætninger om næringsfattige forhold opfyldt pga. stadig tilførsel af næringsfattigt, baserigt og iltfattigt grundvand. Det er naturligvis en forudsætning, at der ikke sker tilførsel af næring,
særligt i form af kvælstof og fosfor fra andre kilder.

5

VURDERING/BESKRIVELSE AF DE 4 SCENARIER
I dette afsnit forsøges de (i afsnit 2) formulerede scenarier vurderet med
baggrund i og henvisning til ovenstående beskrivelser af naturtypens økologiske forudsætninger.

5.1

Scenarie 1: 0-scenariet
Et 0-scenarie omhandler den situation, hvor området Sillerslev Kær efterlades i status quo, dvs. uden nogen former for indgreb, ud over de konstante,
gældende forhold og påvirkninger. I det følgende beskrives de nuværende
forhold og påvirkninger af rigkærene og området som helhed samt den forventede naturudvikling.
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5.1.1

Påvirkninger og beskrivelser af hydrologi og vandkemi, 0-scenariet
Både de hydrologiske og vandkemiske forudsætninger for rigkærene i Sillerslev Kær har været og er til stadighed under stærk antropogen påvirkning.
Hele det hydrologiske kredsløb er stærkt modificeret ved grøftning og dræning, primært parallelt med Sillerslev Å, samt ved regulering og nedgravning
af selve vandløbet.

Eksempel på nygravet/-oprenset grøft i kæret langs Sillerslev Å, jan. 2011. Foto Torben Ebbensgaard.

Dræn og grøfter afleder nu vandet overfladisk til åen i stedet for at lade det
løbe diffust over rigkær og ellesump eller nedsive/infiltrere til de dybe grundvandsmagasiner. Under nedsivningen ville det blive reduceret, afkølet og
mættet med kalk, magnesium og jern og strømme ud af vældzonerne i ådale
og kyster.
Dræning, grøftning og nedgravning af vandløbet påvirker dels 1) generelle
hydrologiske og næringsstofmæssige forhold i de vandmættede kær langs
dem, dels 2) mængden af grundvand i vældzonerne og dels 3) vand og næringsbalancen mellem vandløb og rigkær.
Ad 1) Den udtørring, som finder sted, hvis grundvandstrykket falder i et rigkær, vil forandre vegetationen markant. Hvor den tidligere var domineret af
mosser og moseplanter tilpasset de våde og iltfrie jordbundsforhold (sidstnævnte kræver særlige strategier for overlevelse og næringsoptagelse) til en
mere tør, eng-agtig vegetation, som vil kunne bruges til græsning eller høslæt det meste af året. Direkte vandmættede, iltfrie forhold forhindrer også
de fleste vedplanter i at etablere sig. Det skyldes, at de ikke kan klare den
ophobning af giftstoffer, der sker i deres rodsystem under iltfrie forhold, i
længere perioder. Udtørringen medfører oftest også en forsuring og eutrofie-
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ring, idet der sker en iltning og mineralisering af tørven, som igen leder til en
frigivelse af næringsstoffer. En sådan frigivelse af næringsstoffer, som allerede findes i tørven, men utilgængeligt for planterne, kaldes ”intern eutrofiering” /5, /9/ 11/.
Ad 2) Dræning og grøftning påvirker mængden af tilført vældvand, dels ved
en mulig sænkning af trykket på vældvandet, og dels på udbredelsen af det
trykvandspåvirkede areal, med alle de ændringer, det manglende baserige,
nærings- og iltfattige vældvand vil medføre, bl.a. stigende fosfortilgængelighed, øget mineralisering af næringsstoffer m.m. Vandtrykssænkning i rigkæret kan også medføre en forsuring, idet balancen mellem kalkrigt grundvand
og regnvand forskydes. Dette kan medføre øget vækst af tørvemosser, som i
sig selv kan forsure miljøet yderligere og fortrænge den karakteristiske rigkærsmosflora /10/.
Ad 3) Den fortsatte oprensning og udgravning af vandløbet vil medføre en direkte sænkning af grundvandsstanden i vandløbets omgivelser som beskrevet under ad 1). Desuden placeres det opgravede materiale kontinuerligt på
”brinkerne” i vandløbets længderetning. Som det fremgår af figur 2, betyder
det en gradvis hævning af banketten, hvorved den naturlige brinkvegetation
forsvinder og den hydrologiske balance med de omgivende kærarealer er
spoleret. Desuden tilføres løbende næringsstoffer til kærarealerne fra det
opgravede bundmateriale.
0-scenariet vil således betyde en fortsat unaturlig hydrologi og kemi som følge af afvanding og udtørring af området.

Figur 2: Illustration af effekterne ved fortsat oprensning og udgravning af Sillerslev Å. Vandspejlet også i de omgivende kær sænkes, bankettet hæves og tilføres skadelige, overskydende næringsstoffer fra vandløbsbunden.
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5.1.2

Manglende drift og pleje
I et 0-scenarie vil området fortsat være uden nogen form for drift og pleje.
Der er på enkelte dele af kæret på åens sydside tilsyneladende sket afgræsning og høslet i 1990’erne. For de øvrige arealer går den sidste (for biodiversiteten hensigtsmæssige) påvirkning fra drift og pleje formentlig ca. 20-30 år
tilbage i tiden. Undtaget er den lille effekt fra naturlige græssere, hvilket i dette tilfælde primært kommer fra rådyr, som primært er ”browsere”, dvs. at de i
stort omfang også æder blade og kviste fra vedplanter.

5.1.3

Øvrige relevante forhold og påvirkninger
Den eksisterende landbrugsdrift på tilstødende arealer vil fortsat medføre en
næringsberigelse af randarealer, dels ved afstrømning af gødning, dels ved
luftbåren kvælstofafsætning, og dels ved evt. direkte påvirkning fra sprøjtning
og gødskning. Stærk vældpåvirkning og græsning/høslæt ville under optimale forhold i selve kæret minimere denne påvirkning. Under de gældende (0scenarie) omstændigheder med store afvandede delarealer og fravær af drift
og pleje er næringsstoftilførslen med til yderligere at fremskynde den negative udvikling af rigkærets tilstand.

5.1.4

Konklusion, 0-scenariet
Summen af 0-scenariets forhold og fortsatte påvirkninger vil føre til, at rigkæret, 7230, med tiden forsvinder. Afvanding og udtørring, og den deraf følgende mineralisering og konkurrenceforskydning til fordel for mere tørbundskrævende planter vil sammen med en direkte næringsberigelse af randarealer og
et fravær af drift og pleje føre til fortsat tilgroning. På de tørreste arealer vil
udviklingen ske hurtigst, mens at kernearealerne (omr. 3 og 4 jf. fig.1) grundet fortsat vældpåvirkning vil gro langsommere til. Området vil gro til i pile-,
og/eller og birkekrat (sidstnævnte formodentlig primært på nordsiden, hvor
pH-værdien formodes at være lavest) via tætte tagrørssamfund uden anden
vegetation i bunden. På de tørreste arealer og på banketten langs åen vil
udvikles monotone højstaudesamfund af næringselskende (nitrofile) flerårige
græsser og høje bredbladede urter. De sidste rester af sjældne dyr og planter vil forsvinde sammen med den eksisterende frøpulje i tørven. Et af de
sidste rigkær i landsdelen vil være væk sammen med biodiversiteten. Det er i
den sammenhæng relevant at bemærke, at der i ovenstående ikke er omtalt
andet end flora, på trods af at området har et sjældent biodiversitetspotentiale og potentielt indeholder sjældne og beskyttelseskrævende arter af bl.a. insekter og vindelsnegle. Potentialet illustreres ved den fortsatte forekomst af
Helodium blandowii og butblomstret siv (se figur 3 og 4). Der vil naturligvis
indfinde sig andre arter, men der vil være tale om arter, som findes i alle de
andre tilgroningsmoser, som er opstået overalt i de seneste årtier. På meget
længere sigt, > 100 år, vil den fortsatte førneophobning hæve niveauet og
tørbundsarter, træer, vil indfinde sig.
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Figurer 3 og 4: Kendte forekomster af to af de endnu tilstedeværende sjældne arter:
vældmosset Helodium blandowii og ekstremrigkærsindikatoren butblomstret siv. Helodium blandowii, fundet i delområde 4, er en særlig god naturkvalitetsindikator og
ofte følgeart til rødlistede arter som blank seglmos, gul stenbræk, piberensermos,
kilde-vældsvindelsnegl m.fl. Den viser således i sig selv lokalitetens særlige genopretningspotentiale. Tilsvarende er butblomstret siv indikator for særligt artsrige rigkær ”ekstremrigkær”, og den vidner om en tidligere meget artsrig mos- og karplanteflora, som efter al sandsynlighed stadig repræsenteres i områdets frøpulje, gemt i
tørvelaget. Det er i øvrigt sandsynligt, at der findes flere sjældne arter end dem, som
kunne registres på nogle timer en januardag. Også på de omgivende skrænter. Området ser ud til bl.a. at være velegnet levested for bilag II-arten kildevældsvindelsnegl. (Figurer fremstillet til lejligheden af Plöger, E. 2011; og Søndergård, H.
2010).

5.2

Scenarie 2: Sø med ”stabil vandflade” i kote 0,5, hvor grundvandstanden stiger og mosen/vældet gøres fugtigere
Scenarie 2 beskriver den situation, hvor grundvandsstanden i Sillerslev Kær
hæves til ”stabil vandflade” i kote 0,5. Der beskrives ikke, ”hvordan” vandstandshævningen skal foretages, men der tages udgangspunkt i, at der fortsat ikke ændres på drift og pleje. I det følgende beskrives med henvisning til
afsnit 4 og 5 de nuværende forhold og påvirkninger af rigkærene og området
som helhed, samt den forventede naturudvikling. Der refereres særligt til det
formulerede støttespørgsmål:
Ad 2: Kan floraen i rigkærene tåle, at arealet bliver fugtigere, og er det hensigtsmæssigt i forhold til en fremtidig afgræsning?
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Figur 5: Illustration af udbredelse af en sø ved kote 0,5 m, i projektområdet v. Sillerslev Kær. Figuren
viser beliggenheden af de kortlagte naturtypeforekomster v. HSØ, sept. 2010.

5.2.1

Påvirkninger og beskrivelser af rigkærenes hydrologi og vandkemi, kote 0,5
Figur 5 viser udbredelsen af en sø ved kote 0,5 ift. de tidligere kortlagte rigkær, 2010. Det er helt centralt at gentage, at rigkær 7230, i det mindste på
sydsiden af åen reelt dækker stort set hele lavbundsområdet, samt at delområde 2 er naturtype 91E0, ellesump.
I relation til rigkærsfloraens ”tolerance” over for øget fugtighed (jf. støttespørgsmålet) er der i afsnit 4 redegjort for, at vandmætning og vandtilførsel
ikke er et problem, men en forudsætning. Den afgørende potentielle problemstilling er således ikke vandmætning, men vandets oprindelse, dvs. næringsindhold, iltindhold, temperatur og decideret vanddækning. Når et område skal gøres vådere, er der således normalt to ”veje”:
1. Hvis en øget fugtighed og vandmætning i rigkærene (gen-) skabes ved
ophør med afvanding i form af dræning, grøftning og nedgravning af vandløbet, vil det være et stærkt begunstigende tiltag for rigkærene samt deres
karakteristiske og typiske flora og fauna. Der vil atter tilføres nødvendige,
rigelige mængder af næringsfattigt, koldt, iltfattigt, kalk- og baserigt vand
fra grundvandet, og forudsætningerne for den naturlige artsrige flora vil
være genskabt.
2. Hvis den øgede fugtighed og vandmætning i rigkærene (gen-) etableres
ved at hæve vandstanden i åen, har vi en helt anden situation. De nederste 40-50 % af rigkærene, dog undtaget en stor del af kerneområderne, vil
tilføres og permanent oversvømmes af næringsberiget (fra landbrugsdrift
og byspildevand), iltrigt, relativt varmt vand, som i tillæg i perioder vil
medbringe opslemmet, organisk materiale. Effekten af selve oversvømmelsen vil naturligvis være markant. De naturlige rigkærsarter er ikke tilpasset vanddækning og er ude af stand til at respirere og fotosyntetisere i
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neddykket tilstand. De vil populært sagt ”kvæles”. I en bredzone langs søen, formentlig på 2-10 m’s bredde afhængigt af den topografiske hældning, vil forudsætninger og konkurrenceforhold, pga. de høje næringsstofmængder i vandet, forskydes til ugunst for den naturlige, artsrige flora
og fauna. Oversvømmelse og næringsberigelsen vil i stedet føre til dannelsen af eutrofe sumpområder omkranset af våde højstaudesamfund.
Det areal, som permanent vanddækkes, vil domineres af egentlige vandog sumpplanter (hydro- og helofyter). Grundet det meget næringsrige å/søvand vil der blive tale om en relativt artfattig vegetation. Der vil muligvis
kortvarigt kunne ses svømmende vandaks, vand-pileurt, liden andemad
samt tagrør, høj sødgræs og bredbladet dunhammer, men på et par år
forventes området, grundet den ringe vanddybde, at udvikles til én stor
tagrørsump, med mindre indslag af høj sødgræs og bredbladet dunhammer og med en smal strømrende i midten. Sumpplanter er tilpasset blød
bund (med iltfrie forhold) og vanddybder, hvor rødderne er vanddækkede,
mens de fotosyntetiserende, grønne dele er over vandoverfladen. Bag
bredzonen vil af arter som stor nælde, alm. mjødurt, kær-tidsel, lådden
dueurt, høj sødgræs, kryb-hvene, knæbøjet rævehale, rørgræs samt ikke
mindst mere og kraftigere tagrør være dominerende.
5.2.2

Manglende drift og pleje, kote 0,5.
Der forventes på de tilstødende, hydrologisk set upåvirkede, højereliggende
arealer fortsat ingen drift og pleje, dvs. udvikling som i 0-scenariet.
Sker der derimod en retablering af naturlig hydrologi (vha. inaktivering af
dræn, tilstopning af grøfter, ophør med oprensning og nedgravning af vandløbet) kombineret med en etablering af ekstensiv drift og pleje, vil der på disse øvre arealer ske en udvikling, som den beskrives i scenarie 5, Genopretningsscenariet. Det forventes ikke at skabes problemer ift. etablering af
”normal sommergræsning”. Om der findes delarealer med meget blød bund,
kan ikke vurderes på baggrund af dette ene besøg i januar, hvor jorden de
fleste steder var frosset. Vandløbet og de tværgående grøfter vil pga. oprensning og spildevandstilledning i den sammenhæng formentlig udgøre de
største problemer.
Sker de hydrologiske ændringer alene ved en hævning af vandspejlsniveauet i vandløbet, vil det under alle omstændigheder være uden betydning mht.
mulighederne for afgræsning af de højereliggende rigkær.

5.2.3

Øvrige relevante forhold og påvirkninger, kote 0,5
Næringsberigelse fra landbrugsdrift på tilstødende arealer vil fortsat finde
sted og have samme effekt som i 0-scenariet. En evt. retablering af naturlig
hydrologi, kemi og pleje vil formindske effekten af denne påvirkning.
Helt centralt er imidlertid forudsætningen om, at der i dette scenarie etableres ”stabil” vandstand på kote 0,5. I tilfælde af at denne forudsætning IKKE
holder, dvs. at der reelt indtræffer tilfælde med højere vandstand end 0,5, vil
der ske yderligere påvirkning som den, der beskrives i scenarie 3. Af kortene
på figur 5 og 6 fremgår af højdekurverne, at selv små, yderligere, midlertidige
vandstandshævninger vil medføre en markant større udstrækning af vådområdet/søen.

r:\projects\aal\30\30859601\06_output\notat om vådområdeprojekt teg2.doc

Grontmij | Carl Bro A/S

Side 18

5.2.4

Konklusion, scenarie 2, kote 0,5.
Rigkærets bedst bevarede kerneområder (omr. 3 og 4) vil i udgangspunktet
ikke påvirkes negativt ved en etablering af kote 0,5. Til gengæld vil reelt
halvdelen af rigkæret, 7230 (idet stort set hele området reelt ER rigkær, blot i
ringere tilstand (jf. afsnit 4.1)) på sydsiden sættes under vand og forsvinde.
Disse arealer vil udvikles til højstaudesamfund og –sump domineret af især
tæt(-tere) tagrør, med delområder sandsynligvis domineret af bredbladet
dunhammer, høj sødgræs, lådden dueurt, alm. mjødurt og stor nælde.
På nordsiden af åen vil der ikke ske påvirkning af rigkærene. Kun arealer tæt
på vandløbet vil oversvømmes, og her er ikke rigkær. Der er til gengæld
sumpskov med birk og pil spp.
Mulighederne for høslet/afgræsning forventes ikke at ændres. Vurdering omkring hele områdets egnethed er usikker, idet den er baseret på én besigtigelse i januar og frost. Der er imidlertid ingen tvivl om, at størsteparten af
området er og fortsat vil være egnet til afgræsning/høslæt med de rette dyreracer eller de rette maskiner. Arealerne langs åen er imidlertid meget bløde
og p.t. uegnede til græsning.
Halvdelen af ellesumpen (omr. 2), der ligesom rigkæret er afhængig af vældpåvirkning, vil oversvømmes. Her vil ske en forringelse af tilstanden og en
nedgang i artsantallet pga. næringsbelastning fra å-/søvandet.
Vådområdet forventes efter få år at fremstå som tæt tagrørsump.
I tilfælde af yderligere selv små vandspejlshævninger (f.eks. kote 0,65), vil
også rigkærets kerneområder påvirkes. Se scenarie 3.

5.3

Scenarie 3: Sø i kote 0,5, men med periodevis vandflade i kote 1,0.
Engarealerne/kærene er maks. vandækket i én uge ad gangen
Scenarie 3 beskriver den situation, hvor grundvandsstanden i Sillerslev Kær
etableres i kote 0,5, men med periodevis (maks. én uge ad gangen) vanddækning i kote 1,0.
I det følgende beskrives og vurderes, med henvisning til afsnit 4 og 5, scenarie 3’s forventede påvirkninger af rigkærene. Den forventede naturudvikling
vurderes. Der refereres særligt til det formulerede støttespørgsmål:
Ad 3 Kan rigkærene tåle at blive periodevis vanddækket og påvirket med
næringsrigt søvand?
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Figur 6: Illustration af udbredelse af sø/vådområde ved kote 1,0 m, i projektområdet v. Sillerslev Kær. Figuren viser beliggenheden af de kortlagte naturtypeforekomster v. HSØ, sept.
2010.

5.3.1

Påvirkninger og beskrivelser af rigkærenes hydrologi og vandkemi, kote 1,0.
Som det fremgår af figur 7, vil søen i kote 1,0 have et areal, der er mere end
dobbelt så stort som arealet af søen i kote 0,5. Søen er modelberegnet til at
få en udstrækning på hhv. 2,1 og 1,0 ha i de to scenarier.
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Figur 7: Hypsografer, som viser hhv. vandvolumen i m3 (serie 1, blå), søens areal i ha (serie 2, pink) samt gennemsnitlig vanddybde i m (serie 3, gul) under given kote (fra Peder V. Nielsen, 2011).

Og af figur 6 ses endvidere, at det meste af sydsidens rigkærsområde, samt
en stor del af nordsidens rigkær, vil sættes under vand ved kote 1,0. Af kerneområderne, dem som er i bedst tilstand, vil kun den øverste halvdel af delområde 3 og under 20 % af delområde ”3b” undgå oversvømmelse. Vandet i
det nye vådområde vil stamme fra Sillerslev Å, og det vil derfor være særdeles næringsrigt, formentlig både hvad angår fosfor (fra byspildevand og landbrug) og kvælstof (primært fra landbrugsarealerne).
Så ud over de påvirkninger, der er beskrevet i scenarie 2, vil de periodevise,
midlertidige vandstigninger til kote 1,0 kunne bevirke følgende:
Alene små, yderligere, midlertidige vandstandshævninger vil medføre en
markant større udstrækning af vådområdet/søen og altså en fordobling ved
kote 1,0. En midlertidig vanddækning på de centrale dele af rigkæret forventes at få markant negativ betydning, dels for de grundlæggende økologiske
forhold og dels, som en naturlig følge heraf: For artssammensætningen på
de pågældende rigkærsarealer. Dels er der selve effekten af en oversvømmelse, hvor en række kærarter ikke er i stand til at respirere og fotosyntetisere i neddykket tilstand. Desuden vil selv kortvarige oversvømmelseshændelser give en pludselig næringsindsprøjtning, som for en lang periode (altid?)
vil forskyde konkurrenceforholdet. Især pga. den svækkede trykvandspåvirkning, som ellers i et vist omfang kunne ”skylle de overskydende næringsstoffer væk”. De tilførte næringsstoffer gør det muligt for de hurtigvoksende,
konkurrencestærke arter (se 5.2.1, 2) at ”udnytte momentum” og overvokse
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den lavtvoksende, naturlige rigkærsflora med især mosser, halvgræsser og
urter. Disse lave arter er i udgangspunktet til stede pga. deres nøjsomhed,
deres tolerance over for den lave tilgængelighed af næringsstoffer, og - under optimale betingelser - deres tilpasning til fysisk påvirkning i form af
græsning og høslæt. Når først de konkurrencestærke arter har overtaget, vil
det forblive sådan, medmindre der atter etableres naturlig hydrologi, kemi,
drift og pleje. Og det er jo ikke tanken i dette scenarie.
Den periodevise oversvømmelse og kontinuerlige næringsberigelse vil her
føre til dannelsen af våde eutrofe højstaudesamfund. Arterne skal kunne tåle
perioder med vanddækning og perioder uden vanddækning. Resultat forventes at blive en eng-/mosevegetation som den, der findes langs større, næringsrige vandløb og søer. Der vil formentlig blive tale om dyndenge (pga.
skiftende vandstand og tilførsel af organisk stof) med arter som høj sødgræs,
rørgræs, gul iris, krybhvene, eng-rævehale, manna-sødgræs, og på de lavere, tørrere dele højstaudesamfund med stor nælde, alm. mjødurt, lådden
dueurt, m.m. – og igen tæt, kraftig tagrør. Hvis der sker afgræsning vil der
formentlig blive dominans af arter som mosebunke og lysesiv på de øvre, laveste dele.
5.3.2

Manglende drift og pleje, scenarie 3, kote 1,0
I tilfælde af et ønske om at etablere drift og pleje i området under scenarie 3
vil der ikke ske ændring i mulighederne for dette på de øvre dele af kærområdet. I mellemområdet, som i scenariet periodevis vil oversvømmes og
vanddækkes, vil derimod med tiden formentlig dannes blødbundssamfund,
der kan give problemer for kreaturer og maskiner.

5.3.3

Konklusion, scenarie 3, kote 1,0
Næsten hele rigkærsområdet inkl. det meste af kernearealerne vil i scenarie
3 enten være permanent vanddækket eller vil periodevis oversvømmes.
Overalt vil den nøjsomme, baseions-krævende rigkærsvegetation forsvinde
og afløses af især sumpplanter og næringskrævende højstauder – afhængigt
af vanddybden de enkelte steder. Området forventes at fremstå som en stor
tagrørsump, med en strømrende i midten, med delområder med bredbladet
dunhammer og omkranset af høj sødgræs, rørgræs, lådden dueurt, stor
nælde m.m. I tilfælde af afgræsning på de periodevist oversvømmede arealer vil disse domineres af arter som mose-bunke, krybhvene og lysesiv.

5.4

Scenarie 4: Søflade i kote 1,25
Scenarie 4 beskriver den situation, hvor grundvandsstanden i Sillerslev Kær
etableres i kote 1,25. I det følgende beskrives og vurderes, med henvisning
til de foregående afsnit, scenarie 4’s forventede påvirkninger af rigkærene og
området som helhed. Der refereres særligt til det formulerede støttespørgsmål:
Ad 4 Kan rigkærene etablere sig højere i terrænet, såfremt grundvandsspejlet og dermed vældet kommer ud højere oppe i terrænet. Og kan rigkærsfloraen indvandre til de nye arealer?
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Figur 8: Illustration af udbredelse af sø/vådområde ved kote 1,25 m, i projektområdet v. Sillerslev Kær. Figuren viser beliggenheden af de kortlagte naturtypeforekomster v. HSØ, sept. 2010.

5.4.1

Påvirkninger og beskrivelser af rigkærenes hydrologi og vandkemi, kote 1,25
På figur 7 kan aflæses, at en sø i kote 1,25 vil dække et areal på ca. 2,7 ha.
Det er således 1,7 ha mere end et vådområde i kote 0,5, men nok til at reelt
hele rigkæret og ellesumpen (omr. 2) vil være oversvømmet.
Følgerne for den nuværende rigkærsvegetation vil være analoge med det,
som beskrives under scenarie 2. Kærene oversvømmes, og der vil dannes
sump eller sø, med udbredelse af især sumpplanter og muligvis egentlige
vandplanter. Randområderne vil domineres af næringsrige moser med tagrør, pindsvineknop spp, gul iris, høj sødgræs eller ved afgræsning enge med
dominans af mose-bunke, lyse-siv m.m. (se scenarie 3). Selv om størsteparten af de 2,7 ha ”sø” reelt vil fremstå som tagrørsump, er der ved denne
vanddybde mulighed for, at der på de dybeste arealer vil kunne fastholdes et
frit vandspejl. Normalt siger man, at tagrør vil dominere i næringsrige søer og
brakvandsområder ud til min. 1 m’s dybde, men vandbevægelse i strømrenden vil muligvis bidrage til at skabe en mindre åben vandflade. En anden faktor, som afgør tagrørenes udbredelse i vandet, er vindpåvirkning. I stærkt
vindeksponerede områder vil bølgebevægelse ”holde tagrør væk” til de lavere vanddybder (< 0,5 m), medens områder med læ vil kunne opleve tagrør
på dybder > 1 m.
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Søen vil, grundet det meget næringsrige å-/søvand, under alle omstændigheder domineres af en relativt artfattig vegetation. Af vandplanter vil svømmende vandaks, vand-pileurt, liden andemad evt. åkande spp kunne forekomme. Ved åben vandflade evt. kruset og aflangbladet vandaks. Sumpplanterne vil være de samme som beskrevet i scenarie 2 og 3.
Hvad angår muligheden for, jf. støttespørgsmålet, at rigkærene kan ”flytte
sig” og vældet kommer ud højere oppe i terrænet, bemærkes følgende:
De højereliggende arealer er de fleste steder tæt tilgroet. Det skyldes dels de
tørrere forhold (tilgængelighed af næringsstoffer), yderligere påvirkning i form
af næringsafstrømning fra dyrkede arealer samt fravær af de kalkrige trykvandsforekomster.
Så en mulighed for at rigkærsplanterne kan flytte sig, kræver dels, at de højereliggende arealer ryddes og afgræsses, dels at væsentlig næringspåvirkning fra dyrkede arealer minimeres.
Som der er redegjort for tidligere (afsnit 4) er en afgørende faktor for den
artsrige naturtype 7230 forekomsten af koldt, iltfattigt, basemættet/kalkrigt
grundvand. Væld fremtræder ofte på skrænter, hvor grundvandet ”skærer”
skræntfoden. Der er ikke umiddelbart registreret denne type væld i området.
Til gengæld er der i de ”flade områder” på store arealer indikationer på ”trykvand”, artesisk grundvand, som pga. vandstandsende lag (ofte kalk eller ler)
er under stort tryk, og som strømmer lodret op gennem et hul i det vandstandsende lag (figur 9). Disse revner i det vandstandsende lag findes tilsyneladende ikke på de lidt højereliggende arealer, og der er således ingen, i
økologisk, hydrologisk, vandkemisk forstand, lignende arealer uden for det
areal, som vanddækkes i kote 1,25. Så selv i tilfælde af, at der etableres den
nødvendige drift og pleje på de højereliggende arealer, er der ikke mulighed
for, at vegetationen kan ”flytte sig”. I så fald ville vegetationen allerede være
til stede på nuværende tidspunkt, hvor og hvis trykvandspåvirkningen var til
stede. På nordsiden af åen er stort set alle de højereliggende dele af kæret
tilgroet med krat og skov. Der er mere trivielle dele af rigkær, som ikke betinges af trykvand. Det drejer sig om urtedominerede samfund uden behov for
vældvand og uden væsentlige indslag af mosser, f.eks. typen tidvis våd eng,
habitattype 6410. f.eks. med maj-gøgeurt, hirse-star, blågrøn star mv. De er
dog betingede af afgræsning eller høslæt.

Figur 9: Illustration af forholdene i de trykvandspåvirkede arealer i Sillerslev Kær. Det fremsivende grundvand (soligent/vældvand) er under tryk (artesisk) pga. et vandstandsende lag,
f.eks. i form af ler eller kalk. Ved forekomst af en passage, et hul, i det vandstandsende lag, vil
vandet fordeles og sive lodret mod overfladen.
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5.4.2

Manglende drift og pleje, scenarie 4, kote 1,25
Der er kun en meget lille del af kæret ”tilbage” efter etablering af et vandspejl
i kote 1,25. De resterende er p.t. tilgroet med krat eller højstauder og på sydsiden påvirket af næringsstoffer fra landbrugsarealerne. Så der vil skulle ske
en rydning og græsning for at muliggøre blot et lille areal med eng/kær.

5.4.3

Konklusion, scenarium 4, kote 1,25
Der vil dannes et ca. 3 ha stort sumpområde, domineret af tagrør, centralt
med mulige mindre dele med permanent, åbent vandspejl, dvs. sø i traditionel forstand. Det eksisterende rigkær vil være stort set forsvundet, og der er
ikke mulighed for, at de kan flytte sig, idet de er betinget af eksisterende huller i det vandstandsende lag og deraf følgende fremsivende væld/trykvand.
Etablering af ekstensiv drift og pleje vil kunne skabe elementer af kær, men
formentlig ikke rigkær i hverken den udstrækning eller kvalitet, som forsvinder ved oversvømmelsen.

5.5

Scenarie 5: Genetablering af naturlig hydrologi og ekstensiv drift og
pleje i Sillerslev Kær
I forbindelse med scenarie 2 nævnes i støttespørgsmålet ”en fremtidig græsning”. Hvis denne indsatsmulighed, at etablere græsning eller høslet, sammen med en delvis retablering af naturlig hydrologi, kunne anvendes UDEN
at hæve vandstanden, ville der være et femte scenarie: Genopretning af den
naturlige vegetation og økologi i og omkring Sillerslev Kær. Dette scenarie
kunne også kaldes ”biodiversitetsseminariet”, idet det er her, at der vil (gen-)
skabes den klart største biodiversitet.
Uden at gå i detaljer vil en genskabelse af naturlig hydrologi, som beskrevet i
afsnit 4, ved ophør med afvanding i form af dræning, grøftning og nedgravning af vandløbet kunne genskabe grundlaget for rigkærene og deres karakteristiske og typiske flora og fauna. Der vil atter tilføres nødvendige, rigelige
mængder af næringsfattigt, koldt, iltfattigt, kalk- og baserigt vand fra grundvandet, og forudsætningerne for den naturlige artsrige flora vil være genskabt. Den anden nødvendighed i biodiversitetsscenariet er, at der investeres væsentlige ressourcer i indledende rydninger, høslæt og efterfølgende
etablering af ekstensiv afgræsning eller høslæt. Disse tiltag kunne gennemføres sammenhængende også på de tilstødende, ofte tilgroede og/eller næringsberigede tørbundsarealer, hede og overdrev. Ellesumpen skal ikke afgræsses, men have genetableret naturlig hydrologi.
Sker dette, vil områdets fulde potentiale kunne realiseres. Det betyder bl.a.,
at en række af de tidligere fundne rødliste-arter (og mange flere) vil genetablere bestande (figur 10).
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Figur 10: Tidligere fund af rødliste-plantearter i Sillerslev Kær, fra Wind 1992. Listen tæller både rigkærs-, fattigkærs- og overdrevsarter.

Også de øvrige naturtyper, som alle er trængte i Danmark og ikke mindst på
Mors, vil nyde godt af dette scenarie. Her tænkes på:
• Samgræsning med de omgivende (rester af) hede og overdrevsbakker
kan medvirke til at genskabe fin hede og sure overdrev med guldblomme,
kattefod, dværg perikon m.m. og den række af øvrige organismer, som
ville følge med.
• Ellesumpen afvandes p.t. af dybe grøfter. Fjernes denne påvirkning, vil
dette fine område kunne forbedres yderligere til gavn for svampe, mosser,
laver, insekter, fugle m.m.
• Frøpuljen i jorden bevares i mange år. Eksempler på rydning af gamle pilekrat og spontan respons ved fremspiring af eng-blommer, kød- og majgøgeurt, som havde været forsvundet i årtier.
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Foto af bundvegetationen i delomr. 4B Sillerslev Kær. Helodium blandowii, Sphagnum teres,
Calliergonella cuspidata. Visne skud af sump-kællingetand og tagrør.

Det er et kardinalpunkt for argumenterne for biodiversitetsscenariet, at der
ikke, i det mindste i de sidste par hundrede år, har været sø/hav i Sillerslev
Kær. Til gengæld har der i samme periode været fjord i Ørding Kær. Dette
område er ved gennemgribende brug af dræning, grøftning og pumper blevet
tørlagt og delvist opdyrket (figur 11). Her er, i modsætning til Sillerslev Kær,
et stort potentiale for at forbedre biodiversiteten ved at etablere et vådområde, sø, brakvandsområde eller lignende. Med de rette tekniske tiltag vil et
område kunne etableres enten vest for åen eller både på vest- og østsiden.
Naturindholdet er p.t. meget forarmet, og potentialet for kvælstoffjernelse er
markant større end i Sillerslev Kær. Området vil med afgræsning af enge/strandenge/kærene omkring kunne genskabes som et eldorado for bl.a.
yngle- og rastefugle. Desuden ville det være et spændende udsigts- og rekreativt område for sommerhusbeboere og alle andre.

Figur 11: Kort over Sillerslev og Ørding Kær fra midten af det forrige århundrede (Kort- og matrikelstyrelsen). Den
østligste del, ”Ørding Kær”, havde også da, selv efter mange års aktiviteter fra pumpelaget, indslag af sø og brakvandsområder. Sillerslev Kær var omkranset af hede- og overdrevsbakker og havde i den nordøstligste del enkelte
tørvegrave med små, kantede, brunvandede søer.

6

PERSPEKTIVERING
Beskrivelse og vurdering af de 4 scenarier har afsløret, at et vådområdeprojekt i Silleslev Kær ikke er problemløst. De faglige problemer kan efterfølges
af administrative problemer, hvis der træffes en forkert løsning. Til gengæld
er der et meget stort biodiversitetspotentiale ved at genoprette de optimale
hydrologiske, vandkemiske og driftsmæssige forhold.
Som velment inspiration eller støtte nævnes her en række forhold og argumenter til overvejelse.
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• Søens rekreative og naturmæssige kvaliteter vil være tvivlsomme. Der vil
selv i kote 1,25 m med stor sandsynlighed primært blive tale om en
tagrørsump, og kun små arealandele vil kunne bevares som åbent vandspejl.
• Der findes en række lignende præcedenssager omkring større vådengs/VMP II/Miljømillardprojekter, hvor vådengsprojektet er opgivet og/eller
ændret til et pleje- og genopretningsprojekt for rigkær 7230:
o SNS Fyn, Vådområdeprojekt i Odense Ådal, tilrettet rigkærenes placering og inkluderet pleje af kærene.
o Søgenopretning og vådområdeprojekt v. Rostrup sø, SNS Midtjylland,
Miljøcenter Ringkøbing og kommuner. Opgivet pga. forekomst af rigkær og gul stenbræk.
o Kastbjerg Ådal: Miljømillardprojekt, SNS Himmerland, MC-Aalborg,
MC-Aarhus, Mariager Fjord- og Randers Kommuner. Vandløbsgenopretning og vådengsprojekt. Ændret til genopretnings og plejeprojekt for
rigkær.
• Projektet vil utvivlsomt medføre en forringelse af biodiversiteten i lokalområdet. I tilgift vil en forekomst af en efterhånden sjælden naturtype på
Mors og i Nordvestjylland forsvinde og bidrage til yderligere fragmentering
og isolering. Er kommunen tiltrådt biodiversitetsaftale, er et vådområdeprojekt uhensigtsmæssigt. Danmark og dets kommuner er under alle omstændigheder generelt forpligtiget til at stoppe tilbagegangen, jr. Biodiversitetskonventionen /17/. Rigkær og ikke mindst ekstremrigkær er blandt
de mest truede og artsrige naturtyper i Danmark og dermed særdeles relevante.
• Historiske kort viser, at Sillerslev i de seneste hundreder år har været
kær, ikke fjord. Til gengæld er området øst for, Ørding Kær, en fjordarm,
som er afvandet inden for det seneste århundrede. Her er et stort biodiversitetspotentiale ved etablering af våde (strand-) enge for især fugle,
planter og insekter.
• Stort set hele Sillerslev Kær er § 3-beskyttet, og det vil kræve dispensationer fra § 3-beskyttelsen at etablere sø eller vådområde. Der er stor risiko
for, at sagen i så fald vil ende i Natur- og Miljøklagenævnet
7
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