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Afbrydning af forundersøgelse
Svendborg Kommune har på vegne af Ærø Kommune anmodet Bangsgaard &
Paludan ApS. om at udarbejde en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse
af et vådområdeprojekt ved Midtmarksrende.
Som led i arbejdet skal rådgiver kortlægger de nuværende forhold i området. Der
er bl.a. indsamlet oplysninger om drænforhold inden for projektområdet og i
oplandet hertil.
Under kortlægningen af de eksisterende forhold kan det konstateres, at der kun
er en lille terrænforskel mellem de ånære og højere beliggende arealer og at
terrænet generelt er fladt. Dette bevirker, at dræn fra naboarealerne ikke
umiddelbart kan hæves og føres til overrisling ved skræntfoden, uden at forringe
afvandingen af bagvedliggende omdriftsarealer. Dette skal ses i forhold til, at
drænene efter de er løftet til overrisling langs vandløbet, fortsat bør have et
minimumsfald på 2 ‰ bagudrettet samt sikre en dræningsdybde på minimum 1 m
uden for projektområdet.
Konklusionen på ovennævnte er, at drænene i undersøgelsesområdet ikke uden
videre kan hæves til overrisling.
Samlet set og på baggrund af ovennævnte vurderer rådgiver, at det ikke
økonomisk vil være (projekter skal være omkostningseffektive) muligt at
gennemføre et projekt på lokaliteten, der sikrer tilstrækkelig kvælstofomsætning
og som ikke afvandingsmæssigt påvirker bagvedliggende landbrugsarealer.
Det er derfor i samråd med kommunerne besluttet, at projektet opgives, og
arbejdet med forundersøgelsen indstilles.
I det følgende ses den del af forundersøgelsen, der er udarbejdet og på hvis
baggrund det er besluttet at opgive det videre arbejde med forundersøgelsen.
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Formål og baggrund
På vegne af Ærø Kommune har Svendborg Kommune anmodet Bangsgaard &
Paludan ApS. om at udarbejde en teknisk forundersøgelse af et kvælstof
vådområdeprojekt langs Midtmarksrende på Ærø.
Vådområdeprojekter placeres på lavtliggende landbrugsarealer, som omdannes til
natur. Indsatsen sker i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv og er en
del af det danske landdistriktsprogram 2016-20, der overordnet set har til formål
at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Vådområderne skal genskabe
naturlige vandforhold de steder i landskabet, som er velegnede til det, for derved
at mindske kvælstof- og fosforudledningen til eksempelvis indre fjorde.

2.1

Teknisk forundersøgelse
Den tekniske forundersøgelse skal skaffe et tilstrækkeligt videns grundlag for at
kunne vurdere de arealmæssige, tekniske, naturmæssige og økonomiske
konsekvenser af et vådområde, samt beregne størrelsen af kvælstoffjernelsen,
evt. fosforfrigivelse og kulstofbalance.
Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de emner som er listet op i
NaturErhvervstyrelsens vejledning (2016) om tilskud til kommunale kvælstof- og
fosforvådområdeprojekter samt opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 575 af 2.
juni 2016 om kriterier for vurdering af kommunale kvælstof- og
fosforvådområder.
Der henvises herudover til eventuelle ekstra delelementer i forundersøgelsen som
er beskrevet i kommunens udbudsmateriale.
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Områdebeskrivelse
Svendborg Kommune har afgrænset et undersøgelsesområde på ca. 16 ha, som
udgøres af de vandløbsnære arealer langs Midtmarksrende, jf. Figur 1.
Undersøgelsesområdet er beliggende syd for Store Rise. Et mere detaljeret
oversigtskort er vist i Bilag 1.
Undersøgelsesområdet omfatter en ca. 1.700 meter lang strækning langs det
offentlige vandløb, Midtmarksrende fra st. 100 m ved Risemarksvej og til st. 1.700
m ved Søndre Kystvej. Undersøgelsesområdet omfatter hovedsagelig
omdriftsjord. Midtmarksrende har et forløb i vestlig retning til udløb i havet
umiddelbart vest for Søndre Kystvej.

Figur 1: Oversigtskort over beliggenhed af undersøgelsesområdet for
vådområdeprojektet langs Midtmarksrende nedstrøms Risemarksvej.
Undersøgelsesområdet for et projekt (pink streg), vandløb omfattet af § 3 (blå
streg), stationering (sort flag med hvide tal) og matrikelgrænse (rød streg og
nummer).
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Data- og beregningsgrundlag
Datagrundlaget for indeværende projekt er baseret på eksisterende data stillet til
rådighed af Svendborg og Ærø Kommuner og fra www.kortforsyningen.dk
(©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) og/eller andre offentlige
myndigheder. Det gælder f.eks. de kort (herunder orthofoto), der er anvendt
gennem rapporten, vandføringsdata, og den digitale højdemodel.
Projektområdet er tillige besigtiget af rådgiver i marts 2017, hvor der er målt koter
til bund, vandspejl og tværprofiler i vandløb og åbne grøfter i oplandet til og i
selve undersøgelsesområdet. Indenfor samme område er der i drænbrønde og
drænudløb målt koter til bund (af drænrør) og vandspejl i det omfang, at
drænenes placering er kendt fra drænplaner og oplysninger fra lodsejerne. Ved
besigtigelsen var det dog ikke muligt at identificere alle dræn, drænbrønde og
udløb, hvorfor de ikke er indmålt.
Fordelingen af målesteder opdelt på lokalitetstype er vist på Figur 2.

Figur 2: Placering af målesteder (rød markering) i og omkring
undersøgelsesområde (pink streg). Bemærk at ikke alle målinger er synlige på
kortet, da der forekommer overlapninger.
Alle kotemålinger er stedfæstet og foretaget med GPS af rådgiver med en Trimble
R6 GNSS RTK Rover. Det er en af Trimbles mest avancerede "GPS" til dato. I
modsætning til en "ren GPS" modtager, kan R6, GNSS også modtage signaler fra
de russiske GLONASS satellitter. GNSS står for Global Navigation Satellite System
og dækker over både det amerikanske GPS, det russiske GLONASS. GPS’en blev
indstillet til at måle med en præcision på indtil ± 2 cm på alle tre koordinater.
Bangsgaard & Paludan ApS.
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Alle koter i projektet angives i m DVR90 og plankoordinater er bestemt i UTM,
zone 32 (EUREF89).
I forbindelse med forundersøgelsen er der anvendt den nyeste digitale
højdemodel i 0,4 m grid fra 2015. Højdemodellen har en angivet nøjagtighed på
±0,05 m i den vertikale kote. Projektiltag og konsekvenskort er ligeledes
udarbejdet på baggrund af ovennævnte digitale højdemodel.
4.1

Afvandingskort
Der udarbejdes kort, der beskriver afvandingsforholdene ved en sommermiddel
og en medianmaksimum afstrømning ved de nuværende og de projekterede
forhold. Ved projektforslaget angives desuden de forventede afvandingsforhold i
projektområdet ved en årsmiddelafstrømning.
Afvandingsforholdene beskrives ved forskellen mellem terrænmodellen og det
forventede grundvandsspejl. Det er væsentligt at bemærke, at der er tale om en
beskrivelse af muligheden for at opnå en bestemt afvandingsdybde med
aktiviteter som f.eks. dræning. Det er altså ikke givet, at grundvandet i
virkeligheden vil have den beregnede gradient, da de naturgivne dræningsforhold
vil være bestemt af f.eks. jordbundsforholdene.
Grundvandsspejlet er ved sommer- og årsmiddelafstrømningerne kortlagt med en
gradient på 2 ‰ i korteste afstand til et åbent vandspejl (beregnet vandspejl i å,
grøft eller sø). Ved vintersituationen er det kun de oversvømmede arealer, der er
kortlagt, hvilket er gjort på grundlag af en (grund)vandspejlsgradient på 0 ‰ fra
nærmeste beregnet vandspejl.
De potentielle drændybder er beregnet i et net på 20*20 meter med MapInfo
applikationen VASP Grid og terrænmodelleringsprogrammet Vertical Mapper og
forskellen mellem drændybderne og terrænmodellen er et udtryk for
afvandingsforholdene. Der er angivet afvandingsdybder med en ækvidistance på
0,25 m.
Ved udarbejdelsen af projektdesign tages der for overrislingsområder med
drænvand udgangspunkt i de koter, hvor udstrømningen sker.
Overrislingsområdet bestemmes herefter ud fra terrænforholdene frem til det
nærliggende vandløb. Disse koter indgår i beregning af afvandingsforholdene ved
årsmiddel afstrømningen.

4.2

Vandspejlsberegninger /stationering
Ethvert vandløbsprofil er karakteriseret ved at yde en vis modstand mod vandets
kræfter. Denne modstand er i de hydrauliske beregninger beskrevet ved
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manningtallet. Vurderingen af denne konstant beror til dels på erfaring fra
tilsvarende vandløb og dels på en analyse af vandløbet og ådalen.
Der er ved de hydrauliske beregninger anvendt et manningtal på 10 om
sommeren og for vinter anvendes et manningtal på 20.
Midtmarksrende er et offentligt vandløb med en stationering. Stationeringen er
anvendt i denne forundersøgelse til at lokalisere de foreslåede projekttiltag i
vådområdeprojektet. Vandløbet er stationeret i nedstrøms retning fra st. 0 m, der
er beliggende ca. 100 m opstrøms undersøgelsesområdet med stigende
stationering i nedstrøms retning. Undersøgelsesområdet afsluttes ved st. 1.793 m
i nedstrøms retning ved rørbroen under Søndre Kystvej, jf. Figur 1.
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Nuværende forhold
Beskrivelsen af de nuværende forhold bygger på den besigtigelse, der er foretaget
af rådgiver i marts 2017 samt tilgængelige oplysninger udleveret af kommunerne
vedrørende regulativ- og drænoplysninger.

5.1

Midtmarksrende
Undersøgelsesområdet omfatter Midtmarksrende på en 1,7 km lang strækning fra
st. 1.793 m ved Søndre Kystvej og opstrøms til st. 93 m, hvor vandløbet krydser
Risemarksvej.
I st. 93 m ved Ø 350 mm rørudløb under Risemarksvej er der indmålt en bundkote
i 9,02 m. I st. 1.793 m ved underføring under Søndre Kystvej, og hvor
undersøgelsesområdet ophører i nedstrøms retning, er der indmålt en bundkote i
indløbet i 6,90 m.
På projektstrækningen har vandløbet således et samlet gennemsnitlig
bundlinjefald på 2,12 m eller 1,24 ‰.
De regulativmæssige og opmålte dimensioner fremgår af Tabel 1.
Tabel 1: Regulativmæssige og opmålte dimensioner af Midtmarksrende
(bundkoter er omregnet fra DNN til DVR90 ved en faktor -0,07 m).
Rørlægninger/rørbroer er markeret med blåt i tabellen.

St.

0

Opmålt
bundkote
(m)
-

Opmålt
Vsp
(m)
-

96

9,02

-

187

8,29

8,35

596

7,76

7,96

600

7,72

7,95

710

7,55

7,93

796

7,64

7,94

800

7,73

7,94

857

7,82

861

-

903

7,72

Fald
(‰)
*

Regulativ
bundbredde
(m/mm)
0,3

Bemærkning

Udløb fra Risemarksvej
Vandløbsbund

Ø 400

Rørbro

Vandløbsbund
*
Ø 400
*

Rørbro

Ø 500

Rørbro

1,24
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St.

Opmålt
bundkote
(m)

Opmålt
Vsp
(m)

909

7,68

-

950

7,56

7,68

1.104

7,47

7,61

1.108

7,50

7,60

~1.200

-

1.362

7,15

~1.420

-

1798

6,90

Fald
(‰)

Regulativ
bundbredde
(m/mm)
Ø 1100

Bemærkning

Underføring under Fæstevej

Vandløbsbund

Ø 500

Rørbro

-

Stenkiste , ikke indmålt

-

Rørbro ikke indmålt

7,59

7,37

*

Ø 1100

Indløb Kystvej

Vandløbet er på hele strækningen igennem undersøgelsesområdet reguleret,
udrettet og nedgravet i terræn. Bunden er typisk fast med spredtvis aflejringer af
sand, mudder, blade med videre. På få delstrækninger består bunden af fint grus i
størrelsesordenen 4-16 mm.
Vandhastigheden på projektstrækningen er svag til jævn, og vanddybden varierer
imellem 5-40 cm.
Samlet set fremstår vandløbet med ”dårlige fysiske forhold” i forhold til biologiske
forhold/interesser uden nævneværdig fysisk variation.
Dyndebæk
Inden for undersøgelsesområdet har Dyndebæk udløb i Midtmarkrenden omkring
st. 1.425 m, i form af et Ø 250 mm. PVC-rør med bundkote i 7,5 mm i udløbet.
Dyndebæk er rørlagt igennem undersøgelsesområdet på en 105 m lang strækning.
Opstrøms herfor har vandløbet et åbnet reguleret og udrettet forløb.
Den åbne del af vandløbet har indløbet i rørlægningen via en betonbrønd, der er
placeret i st. 453 m, jf. Figur 3 med bundkote i 8,45 m.
Opstrøms for brønden er vandløbet reguleret og udrettet. Der blev indmålt en
bundkote i 9,7 m i vandløbet ca. 85 m opstrøms ovennævnte betonbrønd ved
rørindløbet.
På Figur 4 er Dyndebæk nummereret med 1.
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Figur 3: Åbent forløb af Dyndebæk frem til indløb i brønd i st. 453 m.
5.2

Afvandingssystemer
Undersøgelsesområdet og til dels de højere liggende omdriftsjorde afvandes af en
række mindre åbne grøfter og dræn, jf. Bilag 2 og oversigteligt på Figur 4. I
indeværende projekt inddeles grøfterne og drænene i 8 overordnede
afvandingssystemer, som i det følgende er beskrevet individuelt.
Det må antages, at det ikke har været muligt under besigtigelsen at identificere
alle drænudløb til Midtmarksrende, hvorfor det beskrevne antal skal tages med et
forbehold. Eventuelle øvrige dræn, kan afdækkes/kortlægges i samarbejde med
de involverede lodsejere.
Det var ved besigtigelsen ikke muligt at indmåle alle drænudløb og grøfter med en
nøjagtighed på ± 2 cm med GPS på grund af overhængende træer m.v., der
begrænser GPS-signalet. Derfor skal drænenes/grøfternes angivne bundkoter i
udløbene i vandløbet tages med et forbehold.
Der er i Tabel 2 fremstillet et overblik over dimensioner, udløbskote og matr. nr.
ved udløbet i Midtmarksrende på de 8 overordnede afvandingssystemer.
Et afvandingssystem kan godt bestå af flere drænudløb eller grøfteanlæg.
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Figur 4: Oversigt over afvandingssystemer i forbindelse med
undersøgelsesområdet.
Tabel 2: Dimensioner af afvandingssystemer i forbindelse med
undersøgelsesområdet. Manglende data er angivet med (-).
St.
(m)
1.405
1.405
1.556
1.570
1.635
458
458
458
250
540
530
510
504
504

Bangsgaard & Paludan ApS.

Afvandings
System
nr.
1
1
2
2
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5

Type

Dimension

Dyndebæk
Dræn
Dræn
Dræn
Grøft
Dræn/grøft
Dræn/grøft
Dræn/grøft
Dræn
Dræn
Dræn
Grøft
Dræn
Dræn

(mm)
250
150
110
110
150
110
110

Bundkote
udløb
(m)
7,50
8,09
7,42
8,08
8,77
8,14
8,32
8,17
8,44
8,11
7,92
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St.
(m)
504
300
300
280
1.230
1.064
1.010
1.000
930
1.140
1.110
1.525
1.731

5.3

Afvandings
System
nr.
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
8

Type

Dræn
Dræn
Dræn
Dræn
Dræn
Dræn
Dræn
Dræn
Dræn
Dræn
Dræn
Dræn
Dræn

Dimension
(mm)
110
110
110
150
-

200
-

Bundkote
udløb
(m)
795
8,11
8,14
8,13
7,69
7,94
8,30
8,27
8,12
7,98
7,62
8,00
-

Tekniske anlæg
Der er indhentet oplysninger om mulige ledninger og tekniske anlæg i
undersøgelsesområdet hos Ledningsejerregisteret (LER).
Følgende selskaber har returneret et svar på placering af ledninger i og omkring
projektområdet:
 Rise Vandværk
 Syd Energi A/S
 TDC
 ClobalConnect A/S – Ingen ledninger
 Ærø Vand A/S (kloak) – Ingen ledninger
 Ærø Kommune – Ingen ledninger
Placeringen er oplyste ledningsanlæg fremgår af Figur 5.
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Figur 5: Placering af ledningsanlæg oplyst ved søgning i ledningsejerregistret
(ler.dk).
TDC har oplyst, at de har forsyningskabler langs Søndre Kystvej og Risemarksvej.
Rise Vandværk har oplyst, at de har forsyning ledninger umiddelbart syd for
undersøgelsesområdet (mellem Søndre Kystvej og undersøgelsesområdet). Fra
Ejendommen Søndre Kystvej 18 har en forsyningsledning et forløb nord på som
krydser igennem undersøgelsesområdet.
Syd Energi A/S har oplyst, at der langs Søndre Kystvej og Fæstevej er 0,4 kV
forsyningskabler. Selskabet oplyser videre, at der et 10 kV kabel har et forløb
langs Risemarksvej og krydser undersøgelsesområdets østlige del. Et 10 kV kabel
har videre et forløb langs Søndre Kystvej frem til Fæstevej (fra vest), hvor det
krydser undersøgelsesområdet i en nordøstlig retning.
Bygninger
Der er observeret flere ejendomme langs Søndre Kystvej, der følger den sydlige
grænse af undersøgelsesområdet.
Ifølge den digitale højdemodel er disse ejendomme beliggende omkring kote 10
m, hvilket der skal tages behørigt hensyn til ved projekteringen af vådområdet.
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Veje
Undersøgelsesområdet langs Midtvejsrenden krydses af Fæstevej ved st. 917 og
906 m.
Både op- og nedstrøms i Midtmarksrende afsluttes undersøgelsesområdet af veje,
som er hhv. Risemarksvej (opstrøms) og Søndre Kystvej (nedstrøms).
Ved Søndre Kystvej har Midtmarksrende udløb i undersøgelsesområdet
Brodækket blev ved besigtigelsen indmålt til kote 6,6 m.
Ovennævnte veje er asfalterede.
Der er endvidere lokaliseret flere rørbroer langs projektstrækningen af vandløbet.
Rørbroerne er markoverkørsler.
I Tabel 1 fremgår det, hvor de enkelte veje og markoverkørsler er lokaliseret langs
vandløbet.
5.4

Jordbundsforhold
Det øverste jordlag i undersøgelsesområdet udgøres, jf. dfj_fgjor kortet fra
arealinfo.dk, af en blanding af lerblandet sandjord og sandblandet lerjord, jf. Figur
6.

Figur 6: Jordtyper i og omkring undersøgelsesområdet (pink streg), lerblandet
sandjord (grøn), sandblandet ler (gul).
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Friluftsmæssige værdier
Arealerne indenfor undersøgelsesområdet er privatejet. Der vil således kun i
mindre grad være adgang til området for øvrige borgere. Undersøgelsesområdet
krydses dog af tre offentlige veje, hvorfra området kan betragtes af interesserede
borgere.
Det kan forventes, at der drives jagt i området selv om der ikke blev observeret
tegn på dette (i form af fodertønder, hochsitzer o. lign.).
Landskabelige og kulturhistoriske forhold
Ud fra historiske ”høje” målebordsblade fra sidste halvdel af 1800-tallet ses, at
Midtmarksrende på daværende tidspunkt allerede var reguleret og udrettet i
terrænet i gennem undersøgelsesområdet, jf. Figur 7.
De omkringliggende arealer bestod af dyrkede marker.
Den nuværende arealanvendelse undersøgelsesområdet afspejler derfor de
samme grundtræk som på de historiske kort i form af omkringliggende marker.

Figur 7: "Højt" målebordsblad fra sidste halvdel af 1800-tallet med angivelse af
marker og afvandingsgrøfter i og omkring undersøgelsesområdet (pink streg).
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5.5

Planforhold og lovgivning
I forbindelse med udarbejdelse af denne tekniske forundersøgelse er planforhold
og administrative bindinger i forbindelse med undersøgelsesområdet undersøgt
blandt andet via www.arealinfo.dk.
Undersøgelsen viste følgende for de lokale planforhold omkring
undersøgelsesområdet:
Museumsloven
Der er registreret flere beskyttede sten- og jorddiger indenfor
undersøgelsesområdet, jf. Figur 8. Stort set hele den nordlige grænse af
undersøgelsesområdet er placeret langs et beskyttet dige.
Modsat er der ikke registeret frede fortidsminder eller enkeltfund i
undersøgelsesområdet.

Figur 8: Fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger. Undersøgelsesområdet
(pink streg), Fortidsminder (gul cirkel), og beskyttede sten- og jorddiger (orange
streg).
I følge museumslovgivningen skal museer inddrages, for at afgøre om jordfaste
fortidsminder vil blive berørt af et vådområdeprojekt, hvori der indgår
jordarbejder. Arkæologi Sydfyn er den ansvarlige myndighed og skal orienteres i
god tid om de planlagte anlægsarbejder, når omfang og lokalisering af
jordarbejderne er fastlagt. Museet har ret til at iværksætte arkæologiske
undersøgelser og udgravninger, inden anlægsarbejderne iværksættes.
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Naturbeskyttelsesloven
I den vestlige den af undersøgelsesområdet er der registreret naturtyper, der er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er bl.a. tre vandhuller, der er
beskyttet og et moseområde.

Figur 9: Naturbeskyttede områder. Undersøgelsesområdet (pink streg), mose
(grøn flade), sø (lysblå flade).
Endvidere er vandløbene i forbindelse med området beskyttet.
Ifølge denne lovgivning må tilstanden af naturtyperne ikke ændres. Svendborg
Kommune, som er myndighed på området har dog mulighed for at dispensere
herfra til naturforbedringer.
Øvrige lokale planforhold
Arealerne indenfor undersøgelsesområdet er ikke udpeget som Særligt Følsomt
Landbrugsområde (SFL område).
Planloven
Undersøgelsesområdet er beliggende i landzonen.
Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsen, idet at regulering af vandløb,
indgår i projektet som et tiltag, hvilket er medtaget i bekendtgørelsens bilag 2,
pkt. 11: Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet samt regulering
af vandløb. Anlæg nævnt i bilag 2 er kun omfattet af VVM-pligten, hvis det af
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kommunen skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt herunder revurdering af
godkendelser, hvor der stilles nye driftsvilkår.
Kommunen skal således gennemføre en såkaldt VVM-screening af projektet.
Screeningen skal afklare, om projektet medfører væsentlige miljøpåvirkninger.
Screeningen skal gennemføres i overensstemmelse med de kriterier, der er anført
i bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen.
Såfremt screeningen viser, at projektet på grund af art, dimensioner eller
placering antages at påvirke miljøet i væsentlig grad skal der ifølge planlovens
samlebekendtgørelse udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse.
Vandløbsloven
Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand,
navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Afledningen af vand skal ske
under hensyntagen til de miljømæssige interesser, der er tilknyttet vandløbet.
Det forventes, at projektet vil indeholde tiltag, hvori der indgår regulering af
vandløb. Et sådant projekt kræver godkendelse efter §§ 17 og 38 i vandløbsloven,
idet der ikke må ændres på et vandløbs skikkelse uden vandløbsmyndighedens
godkendelse.
Et reguleringsprojekt skal behandles efter reglerne i Miljøministeriets
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og - restaurering m.v.
Ændring af drænsystemer i landbrugsjord, der afvander mere end en lodsejer,
kræver ligeledes godkendelse efter vandløbsloven. Ærø Kommune er
vandløbsmyndighed for så vidt angår drænsystemer og offentlige vandløb og skal
give godkendelsen.
Okkerloven
Et mindre areal opstrøms og i forbindelse med undersøgelsesområdet er
klassificeret som ”lavbund ikke klassificeret”, der foreligger herudover ingen
okkerklassifikation for arealerne indenfor undersøgelsesområdet.
Okkerloven skal forebygge og bekæmpe okkergener i vandløb, søer og havet.
Efter loven må udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet i nærmere
afgrænsede okker områder ikke påbegyndes uden godkendelse. Ansøgningen om
godkendelse skal indgives til kommunalbestyrelsen og være ledsaget af fornødne
jordbundsundersøgelser.
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Internationale naturbeskyttelsesområder
Undersøgelsesområdet er ikke beliggende i et Natura 2000 område. Området
afvander dog til Natura 2000 område nr. 127 ”Sydfynske Øhav”. Det er endvidere
udpeget som EU-Fuglebeskyttelsesområde nr. F71 og F72.
På Figur 10 ses udpegningsgrundlaget for habitatområdet og
Fuglebeskyttelsesområdet.

Figur 10: Udpegningsgrundlaget for habitatområdet og Fuglebeskyttelsesområdet
”Sydfynske Øhav”. (kilde: Natura 2000-plan 2010-2015 fra Naturstyrelsen, 2011).
Habitatområderne i Det Sydfynske Øhav er samtidig udpeget som Ramsarområde
og trækfuglereservat.
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Trusler mod områdets naturværdier
Ifølge Natura 2000 handleplan, Sydfynske Øhav fra 2012 udgør
næringsstofbelastning fra luften en trussel mod områdets skovnaturtyper,
kalkoverdrev, sure overdrev, grå klit, kalkrige skrænter, moser med hvas
avneknippe og rigkær.
Havet og kystlagunerne tilføres næringsstoffer og miljøfarlige stoffer fra bl.a.
renseanlæg og landbrugsområder, som betyder, at de dybere dele af øhavet ofte
rammes af iltsvind, som påvirker bundfaunaen negativt.
Uhensigtsmæssige vandstandsforhold som følge af inddæmning, afvanding,
dræning og grøftning udgør en trussel mod strandengene og rigkærene.
Forstyrrelser fra færdsel og rekreative aktiviteter er i dele af området trusler mod
ynglefugle samt rastende og fouragerende havfugle.
Projekter indenfor internationale beskyttelsesområder kan kun gennemføres,
såfremt projektet ikke vurderes at indebære forringelse, eller hindrer
genoprettelse af områdets naturtyper eller af levestederne for de arter, som
området er udpeget for.
5.6
5.6.1

Biologiske forhold
Vandløb
Vandområdeplan 2015-2021
I Vandområdeplanen 2015-2021 er Midtmarksrende målsat til ”god økologisk
tilstand”. I vandområdeplanen vurderes den økologiske tilstand på baggrund af
tilstanden af smådyrsfaunaen, fisk og makrofytter (vandplanter), i det omfang, at
der er data til rådighed. Ifølge vandområdeplanen er den nuværende samlede
tilstand i Midtmarksrende på projektstrækningen for så vidt angår både smådyr,
fisk og makrofytter sat til ”ukendt”.
Endvidere er den nedre del af Dyndebæk inden for undersøgelsesområdet, hvor
vandløbet er rørlagt, målsat med miljømålet god økologisk potentiale.
Der er i vandområdeplanen ikke angivet indsatser i hverken Midtmarksrende eller
i Dyndebæk.
Fisk
I forbindelse med udarbejdelse af ”Udsætningsplan for Fynske Vandløb (inkl. Ærø
og Langeland) ” (sidst opdatere 2014) blev der ikke elbefisket i Midtmarksrende.
Der er således ikke kendskab til fiskebestanden i vandløbet.
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5.6.2

Botaniske forhold
Undersøgelsesområdet omfatter hovedsageligt omdriftsarealer, hvorfor der ikke
er tilknyttet særlige botaniske interesser til arealet.
Rødlistede arter
Der er ikke observeret rødlistede arter i forbindelse med besigtigelsen.
Invasive arter
Der er ikke observeret invasive arter i undersøgelsesområdet ved besigtigelsen.

5.6.3

Zoologiske forhold
Arternes udbredelse er angivet på baggrund af observationer og registreringer i
undersøgelsesområdet samt på baggrund af faglig rapport fra DMU nr. 635
”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV”, som beskriver
sandsynligheden for, at arten forefindes på lokaliteten. De arter, der tidligere er
observeret i de 10*10 km kvadranter, der omfatter undersøgelsesområdet, er
beskrevet i det følgende: Det skal præciseres at Ærø i denne undersøgelse er
behandlet som et samlet felt.
De pågældende arters levesteder og trusler er ligeledes gengivet i det følgende,
som er uddrag og sammenskrivning fra ovennævnte DMU rapport.
Bredøret Flagermus
Bredøret flagermus opholder sig først og fremmest i huse, men kan også findes i
træer med hulheder. Den jager i eller ved gamle åbne løvskove og i parker og
langs alléer ved slotte og herregårde, flyvende i mellemhøjde omkring træer og
langs mure. Meget ofte flyver den langs de flader på større bygninger, der om
dagen er blevet opvarmet af solen, og fanger de insekter, der er samlet her.
Bredøret flagermus er sårbar over for fjernelse af træer med hulheder.
Sydflagermus
Sydflagermus er stærkt knyttet til mennesker, idet dens kolonier kun findes i huse.
Uden den menneskelige bebyggelse er det højst usandsynligt, at arten ville være i
Danmark. Arten fouragerer i det menneskeskabte kulturlandskab og foretrækker
mosaiklandskaber med spredte løvskove, åbne marker, levende hegn mm.
Dværgflagermus
Dværgflagermus er tilknyttet er tilknyttet løvskovsrige områder som frodige
løvskove, parker og lignende. Sommer- og vinterkolonier findes i huse såvel som
hule træer. Dværgflagermus jager langs skovkanter, i lysninger, parker og
lignende.
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Markfirben
Markfirben findes spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som
jernbane- og vejskråninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave,
strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder.
Klokkefrø
Klokkefrø er typisk tilknyttet næringsrige vandhuller af vedvarende eller
midlertidig karakter, ofte beliggende på jorder med rigt kalkindhold. Arten trives
bedst, hvor omgivelserne er ekstensivt græssede arealer eller overdrev.
Klokkefrøen overvintrer på steder, der er frostfrie og fri for oversvømmelse,
såsom stendiger, sten- og kvasbunker, skove, jorddiger, levende hegn,
kystskrænter, kælderudhuse og under bygninger.
Stor vandsalamander
Stor Vandsalamander yngler typisk i rentvandede vandhuller næsten altid, hvor
der ikke er fisk. Den er gået tilbage i antal på grund af forurening og udsætning af
fisk og ænder i vandhuller. Det er sandsynligt, at stor vandsalamander fouragerer i
områdets vandhuller.
Spidssnudet frø
Spidssnudet frø er tilknyttet vandhuller, og man kan som udgangspunkt altid
forvente forekomst af spidssnudet frø i et vandhul, indtil det modsatte er
sandsynliggjort. Negativ påvirkning af næsten alle former for ferske vådområder
vil påvirke denne art.
Springfrø
Sprinfrø er typisk tilknyttet vandhuller af vedvarende eller tidvis karakter. Næsten
alle typer af vandhuller kan anvendes som ynglested, hvis blot de ikke er meget
forurenede eller overskyggede. Springfrøen yngler overvejende i vandhuller, der
ligger i løvskov eller ude i terrænet op til 1 km fra løvskov, hvilket dog ikke er
tilfældet på Ærø. Rasteområderne er i områder med lidt løvskov, anvendes
skjulesteder i sydvendte kystskrænter, haver, eng- og overdrevsområder,
græsmarker og smålunde.
Observerede arter
Ved besigtigelsen blev der observeret spor efter vildt.
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5.7

Opland
Oplandet til Midtmarksrende udgør ved indløbet til undersøgelsesområdet ca. 31
ha og ved udløbet ca. 199 ha, jf. Figur 11.

Figur 11: Opland til undersøgelsesområde (rød streg) – opstrøms opland (grøn
streg), tilvækst (orange streg) og vandløb (blå streg).
5.8
5.8.1

Nedbør og afstrømning
Nedbør og nedbørsoverskud
Den gennemsnitlige årlige nedbør er 545 mm ifølge DMI’s klimagrid, men øges til
659 mm som følge af den korrigerede nedbør til åbne terrænoverflader (Nkor), der
tager højde for bl.a. fordampning og vindpåvirkning i og omkring nedbørmåleren.
Den årlige aktuelle fordampning er angivet til ca. 441 mm (til sammenligning er
den potentielle fordampning ifølge DMI’s klimagrid 566 mm), hvorefter det årlige
gennemsnitlige nedbørsoverskud kan opgøres til 218 mm idet
A0 = Nkorr – Eakt.
hvor
A0 er afstrømning
Nkorr er korrigerede nedbør
Eakt er aktuelle fordampning.
(efter Teknisk anvisning nr. 19, 2003 fra DMU).
Omkring 30 % af nedbørsoverskuddet afledes ikke via dræn men nedsiver blandt
andet til grundvandet (DMU, 2005). I beregningen af afstrømningen i dræn
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korrigeres der derfor hermed således, at afstrømningen via dræn udgør 70 % af
A0.
5.8.2

Afstrømning
Der er ikke registreret hydrologiske målestationer på Ærø, der kan anvendes til at
beskrive afstrømningsforholdene på Ærø.
Der er i stedet anvendt generelle gennemsnitlige afstrømningsdata for vandløb til
det Sydfynske Øhav efter oplysninger i rapporten ”Vandløb 2008, Novana”, faglig
rapport fra DMU nr. 7776664, jf. Tabel 3.
I ovennævnte faglige rapport fra DMU er der ikke oplyst afstrømningsværdier for
ekstremhændelser. Rådgiver har derfor i stedet i denne forundersøgelse valgt at
anvende værdien 1l/sek. pr. ha, som et udtryk en ekstremhændelse, hvilket er
medtaget i Tabel 3.
Tabel 3: Karakteristiske afstrømninger.

Afstrømningsstatistik
Sommer
Vinter
År
Ekstrem

5.9

Sydfynske
Øhav
Afstrømning
(l/s/ha)
0,034
0,125
0,079
1,00

Terrænforhold
Undersøgelsesområdet omfatter lavbundsarealerne langs Midtmarksrende, jf.
Figur 12. Terrænet er svagt faldende fra opstrøms mod nedstrøms ende af
undersøgelsesområdet.
Undersøgelsesområde omfatter arealer, der er beliggende med terrænkoter
mellem ca. 10 og 8,25 m, jf. Figur 13. Udenfor undersøgelsesområdet stiger
terrænet svagt imod bl.a. ejendomme langs Søndre Kystvej, der er beliggende
omkring kote 10 m.
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Figur 12: Konturkort over undersøgelsesområdet (pink streg) fremstillet ud fra den
nyeste digitale højdemodel - DHM/Terræn (0,4 m grid). Terrænforholdene er
angivet med en ækvidistance på 0,25 m fra ca. kote 16 til 7,75 m og stiger fra
grønne/blå nuancer mod orange nuancer.

Figur 13: Terrænfald igennem undersøgelsesområdet fra Risemarksvej og
nedstrøms.
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6
6.1

Projektforslag
Indledende projektbetragtninger
Terrænforhold/projektafgrænsning
Lavbundsarealerne langs Midtmarksrende er ikke umiddelbart defineret af en
velafgrænset ådalsskrænt, der skarpt definere lavbund fra højere beliggende
arealer. Overgangen imellem de vandløbsnære arealer og de højere beliggende
arealer sker ”blødt” og over større afstande og var derfor vanskelig ved
besigtigelsen visuelt at lokalisere.
Under kortlægning af de nuværende forhold er det endvidere fastlagt, at endsige
hovedparten af de lokaliserede dræn er beliggende omkring 1 m under
terrænoverfladen ved udløb i vandløbet.
For at sikre en kvælstofomsætning i et vådområde på lokaliteten på statens
minimumskrav hertil på 90 kg N/ha vil det kræve, at mange af drænene kan føres
til terræn til overrisling af vådområdet med kvælstofholdigt drænvand.
Terrænets meget flade overgang imellem de ånære og højere beliggende arealer,
hvor der ligeledes er en lille terrænforskel, medvirker desværre også til, at dræn
fra naboarealerne ikke umiddelbart teknisk set kan hæves og føres til overrisling
ved skræntfoden, uden at forringe afvandingen af bagvedliggende
omdriftsarealer.
Da drænene, efter at de er løftet til terræn til overrisling langs vandløbet, fortsat
bør have en minimumsfald på 2 ‰ vil det være vanskeligt at opretholde til
tilstrækkelig dræningsdybde på minimum over 1 m bagudrettet uden for
projektområdet.
Konklusionen på ovennævnte er grundlæggende at drænene ikke uden videre kan
hæves til overrisling. I stedet kan peges på at der kan gennemføres en
terrænsænkning langs vandløbet, hvor vådområdet kan etableres, jf.
nedenstående forslag til projektbeskrivelse, afsnit 6.2.
Indledningsvis skal det dog påpeges, at denne løsning ikke skaber naturlige
vådområdeforhold langs vandløbet. Der vil være tale om etablering af et
dobbeltprofil langs vandløbet, hvor det øvre profil skal fungere som vådområde.
Rådgiver vurderer dog ikke dette projekttiltag som teknisk praktisk muligt i
forhold til at sikre tilstrækkelig N-omsætning i området samtidig med at det skal
være omkostningseffektivt.
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Samlet set konkluderes det, at det ikke er teknisk muligt at gennemføre et
vådområdeprojekt på lokaliteten, som lever op til de krav, der er opstillet fra
statens side til vådområder.
Efter aftale med Ærø og Svendborg Kommuner afbrydes som følge heraf den
tekniske forundersøgelse.
6.2

6.2.1

Projektforslag
Et projekt på lokaliteten ville indeholde:
 Terrænregulering med sænkning af terræn langs vandløbet
 Hævning af dræn/åbne render til overrisling
Terrænregulering
På baggrund af ovennævnte foreslås det, at der gennemføres en terrænregulering
langs hele Midtmarksrende, hvor terrænet sænkes med ca. 50 cm i en bredde på
5 m på begge sider af vandløbets nuværende kronekant og en længde på 1700 m.
Det foreslås videre, at der etableres en ”blød” overgang imellem det eksisterende
terræn og dobbeltprofilet med et anlæg på 1:5 på begge sider af vandløbet.
Endvidere etableres dobbeltprofilet med et fald på 2 ‰ fra ydersiden imod
vandløbet.
Endelig etableres dobbeltprofilet med et fald i vandløbets længderetning fra st.
100 m til st. 1.800 m på 1,2 ‰, hvilket svarer til vandløbets nuværende fald
forhold.
For at sikre størst mulig N-omsætning foreslås det, at dobbeltprofilet øges med
yderligere et par meter eventuelt op til 7 m’s bredde omkring drænudløbet
således at drænvandet kan infiltrere jordfasen over en så lang strækning som
muligt hvilket giver den højeste nitrat-omsætning. På de øvrige strækninger, hvor
der ikke er drænudløb, kan dobbeltprofilet indsnævres til eksempelvis 3 eller 2 m.
Det foreslås videre, at der ikke etableres dobbeltprofil på syd siden af vandløbet
på ejendommen på matr. nr. 25a, Store Rise, idet der er tale om et haveanlæg.
Samlet set er det overslagsmæssigt beregnet, at der skal afgraves imellem 10.200
og 14.400 m3 jord, som skal genindbygges et andet sted. Jordbalancen kan alene
betragtes som vejledende og skal genberegnes i forbindelse med en
detailprojektering.
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6.2.2

Omlægning af afvandingssystemer
Blokering af interne dræn
Dræn blokeres ved et opgrave disse på en 5 m lang strækning ved udløbet og
opfylde med stabilt jordfyld. Eventuelle drænbrønde i projektområdet
fjernes/nedbrydes indtil 1 m under terræn og brøndene fyldes med stabilt
jordfyld. Ved besigtigelsen var det dog vanskeligt, at definere, hvilket dræn, der
alene afvander arealer i tæt tilknytning til vandløbet og hvilke, der også afvander
bagvedliggende arealer. Rådgiver vurderer, derfor at det først kan afklares
endeligt under anlægsarbejdet i samarbejde med de enkelte lodsejere.
Omlægning af dræn fra oplandet
Det foreslås, at de dræn der i dag føres til vandløbet fra bagvedliggende dyrkede
arealer hæves til overrisling af det øvre profil i dobbeltprofilet samtidig med, at
der fortsat sikres en drændybde/terrænforskel på mindst 1,25 m på
naboarealerne uden for projektområdet.
I udgangspunktet skal drænene omlægges med ændret fald således, at de kan få
udløb oven på terræn i dobbeltprofilet. Ved omlægningen skal der sikres
minimum 40 cm terrændækning over rørene ved udløbet, hvilket vurderes muligt
grundet dobbeltprofilet.
Ved udløbet af dræn etableres en 1 m2 stor stenkiste med singels sten. En
stenkiste er i princippet en ”bunke” sten, der placeres og nedgraves i jorden
omkring drænudløbene, hvilket skal begrænse risikoen for erosion på grund af
vandtilførslen, jf. Figur 14. Det foreslås, at stenkisten har en mægtighed på 0,3
meter.
Såfremt det er nødvendigt at hæve en drænledningen uden for projektgrænsen
for at opnå overrisling inden for projektgrænsen, skal der til enhver tid være
minimum en dræningsdybde på over 1,25 meter uden for projektgrænsen. For at
sikre denne dræningsdybde kan det være nødvendigt at etablere omlægningen af
ledningen med varierende fald frem til udløbet på terræn. De strækninger, der
omlægges, skal etableres som tætte ledninger og med udgangspunkt i et fald på 2
‰.
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Figur 14: Principskitse for omlægning af drænledninger fra oplandet til overrisling

6.2.2.1

Beskrivelse af de enkelte drænsystemer
Afvandingssystem 1
Afvandingssystem 1 består af Dyndebæk. Det foreslås at Dyndebæk omlægges til
overrisling af arealer inden udløb i Midtmarksrende.
Vandløbet føres til overrisling ved at hæve vandløbsbunden ved stenudlægning
over en ca. 80 m lang strækning, således at vandløbet kan føres ud på terræn
omkring kote 8,8 m uden at påvirke vandføringsevnen i vandløbet bagudrettet.
Ved udløbspunktet på terrænet etableres en fordelerkile, der er 5 * 5 m.
Afvandingssystem 3
Ved afvandingssystem 3 foreslås det, at bredden af dobbeltprofilet øges til
omkring 10 m. Den eksisterende åbne rende hæves til overrisling af
dobbeltprofilet. På det foreliggende grundlag vurderes det at renden ved
udløbspunktet skal hæves omkring 0,5 m.
Afvandingssystem 4
Ved afvandingssystem 4 foreslås det, at den åbne rende tilkastes samtidig med, at
de tre identificerede dræn, der udgør systemet, føres til terræn til overrisling
omkring kote 9,5 m.
Afvandingssystem 2, 5, 6, 7, 8
Da det alene kun har været muligt at identificere drænudløbene i
Midtmarksrende, kan drænenes udbredelse bagudrettet i oplandet til
projektområdet ikke fastslås. Ved en analyse af højdemodellen i forhold til
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placeringen af drænene kan det ikke udelukkes, at drænene alene afvander lavt
beliggende arealer langs vandløbet.
Da drænenes bagudrettede udbredelse ikke kendes foreslås det, at det først
under anlægsarbejderne in situ besluttes, hvorledes de skal omlægges, herunder
om det er muligt at hæve dem til overrisling af arealet inden for dobbeltprofilet.
Øvrige drænforhold
Dræn og grøfter som ikke er beskrevet i indeværende projekt og som findes under
anlægsarbejdet, omlægges in situ i forhold til de ovenstående metoder og således
at afvandingsinteresser udenfor projektområdet ikke påvirkes negativt.
6.2.3

Tekniske anlæg
Ledningsanlæg
Der er ikke registreret ledningsanlæg langs vandløbet, der vil blive påvirket ved
etableringen af dobbeltprofilet.
Der er dog registreret anlæg i tilknytning til de offentlige veje ved hhv. Fæstevej
og Risemarksvej.
Broer/underføringer
Da vandløbsbunden ikke hæves kan de tilstedeværende vejbroer og
markoverkørsler opretholdes. Etableringen af dobbeltprofilet langs vandløbet skal
tilpasses efter de enkelte rørbroer, således at de opretholdes og det fortsat er
muligt at benytte til overkørsel.

6.2.4

Forslag til naturforbedrende tiltag
Afgræsning af området
For at undgå tilgroning med en reduktion i områdets naturværdi foreslås det, at
der etableres afgræsning af hele området, som vil bestå af både våde og tørre
græsningsområder. Fordelen ved en mosaik af tørre og våde områder er, at det vil
være attraktivt at afgræsse området, fordi der altid vil være egnede
græsningsområder.
Det anbefales, at området afgræsses med kreaturer, som er robuste afgræssere i
fugtige områder. Kreaturafgræsning betyder endvidere, at der som følge af
dyrenes færden skabes en mikromosaik på jordoverfladen som er en væsentlig
forudsætning for udvikling af artsrige plantesamfund.
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Konsekvenser
Der er ikke gennemført en konsekvensanalyse for projektet, idet arbejdet er
stoppet som følge af, at der ikke kan gennemføres et projekt på lokaliteten.

7.1

Næringsstofbalance
I forbindelse med gennemførelse af indeværende tekniske forundersøgelse skal
der foretages undersøgelser og vurderinger af den resulterende
næringsstofbalance i projektområdet efter realisering af projektet.

7.1.1

Kvælstofafstrømning
Beregningen af kvælstofafstrømningen fra oplandet til projektområdet er
foretaget ud fra Naturstyrelsens vejledning
(http://naturstyrelsen.dk/media/133160/kvaelstofberegvejledningmaj2014.pdf).
Kvælstofafstrømningen fra vandløbsoplandet til projektområdet er beregnet ud
fra DMU´s formel:
Ntab=1,124*EXP(-3,080+0,758671*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D)
hvor:
A er den samlede årlige afstrømning fra projektområdet, svarende til 535 mm
D er andelen af dyrkede arealer (i %)
S er andelen af sandjord i området (i %)
Andelen af dyrkede arealer er bestemt ud fra indberetningen på Mark2017 kortet
fra NaturErhvervstyrelsen. Udbredelsen af sandjord (grov- og fintsandet jord samt
lerblandet sandjord) er bestemt på grundlag af jordartskort (dfj_fgjor kortet fra
arealinfo.dk).
Kvælstofafstrømning
Afstrømningen til undersøgelsesområdet beregnes for et vandløbsopland på
samlet 31 ha og et drænet opland på 158 ha. Tabel 4 viser den beregnede
gennemsnitlige kvælstofafstrømning til undersøgelsesområdet, jf. Bilag 4. Den
samlede kvælstofafstrømning til projektområdet udgør 189.759 kg N/år.
Tabel 4: Karakteristik af vandløbsopland til projektområdet i forhold til
gennemsnitlig N-afstrømning.
Opland

Oplandsareal
ha

Dyrket
%

Sandjord
%

N-afstrømning
Kg N/ha/ år

N-afstrømning
Kg N/år

Vandløbsopland

31

77

0

20,8

645

Direkte opland

158

87

13

19,6

3.096

Totalt
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7.1.2

Fosforundersøgelser
I forbindelse med gennemførelse af indeværende tekniske forundersøgelse skal
der foretages undersøgelser og vurderinger af den resulterende
næringsstofbalance i projektområdet efter realisering af projektet.
I henhold til BEK nr. 575 af 2. juni 2016, Bekendtgørelse om kriterier for vurdering
af kommunale kvælstof- og fosforvådområder, § 3 afsnit 8 skal ”Projektets effekt i
forhold til fosforudledning indgå i vurderingen af ansøgningen. En forøget
fosforudledning må ikke have en negativ effekt.” Vurderingen skal følge
vejledningen ”Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder” fra DCE (juni
2016).
Ovenstående vejledning lægges til grund for vurdering af risikoen for
fosforudledning ved etablering af indeværende vådområde.
Fosforanalyse
Fosforanalysen indebærer analyse for bikarbonatdithionit ekstraherbart fosfor
(PBD) og jern (FeBD). Analysemetoden følger Paludan & Jensen (1995) og
ovenstående vejledning (DCE 2014). Analysemetoden fokuserer særligt på at
beskrive den pulje af fosfor, der kan mobiliseres, når oxideret jern (Fe(III)) under
anaerobe forhold reduceres til ferri-jern Fe(II). Anaerobe forhold kan opstå, når
jordbunden vandmættes.
Vurdering af risiko for fosforudledning bygger på kvantificering af input af fosfor
til det mulige nyetablerede lavbundsprojekt og kvantificering af muligt tab af
fosfor fra dette område. I vurderingen indgår jordprøvens volumenvægt,
indholdet af PBD og FeBD samt vandgennemstrømningen i projektområdet.
Resultatet skal sammenholdes med den kumulative P-afskæringsværdi for hovedog delvandoplande.
Undersøgelsesområdet er beliggende i hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn,
kystvandopland Åbne vandområde Gr. IV Lillebælt. Der foreligger ingen
kummulative P afskæringsværdi for indeværende vandopland.
Prøvetagning
I henhold til retningslinjerne i DCE’s vejledning (2016) er der etableret 13
prøvefelter i det undersøgelsesområde, der er defineret af Kommunen, jf. Figur
15. Langs med Midtmarksrende er der således udlagt vinkelrette transekter med
ca. 300 m’s mellemrum. I hver transekt ligger centrum af prøvefelterne med 50
m’s mellemrum. Hvert prøvefelt dækker så vidt muligt et ensartet område, hvad
angår arealanvendelse og jordbundsforhold.
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Jordprøver er udtaget d. marts 2017. Prøverne er opbevaret køligt efter
prøvetagning og frem til analyse på laboratoriet. Bangsgaard og Paludan ApS.
anvender Analytech Mijølaboratorium A/S til fosforanalyserne, som udfører
analysen med en nøjagtighed på 2 mg TP pr. kg tør jord. Dermed er kravene i DCEvejledningen (2016) opfyldt.
I hvert prøvefelt er der udtaget 16 delprøver, som er puljet til en bulk prøve. Der
er således samlet set 13 bulk prøver svarende til 208 jordprøver. I hvert prøvefelt
er der desuden udtaget en prøve til bestemmelse af volumenvægt. Disse prøver
er stadfæstet med GPS og prøvernes lokalisering fremgår af kortet i Figur 15. I
Tabel 5 er der en koordinatliste for prøvepunkter til volumenvægt. Derudover er
der i hvert prøvefelt og på samme sted, hvor prøven til volumenvægt blev
udtaget, foretaget en beskrivelse af jordarter og jordbundens tekstur,
ledningsevne og permeabilitet til 1 m’s dybde. Jordbundsprøven er udtaget med
hollænderbor. Samtlige jordbundsprofiler er fotograferet, jf. Bilag 4.

Figur 15. Prøvefelter (lys blå streg og sort numre) til udtagning af jordprøver til
fosforanalyser. Lys blå stjerne angiver lokalitet for udtagning af prøver til
bestemmelse af volumenvægt og jordbundsbeskrivelse.
Tabel 5: Koordinatliste til udtagne prøver.
Pkt. nr. Længdegrad Breddegrad
17
589526
6077581
18
589507
6077559
19
589168
6077625
20
589171
6077643
21
588805
6077735
22
588814
6077774
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Pkt. nr. Længdegrad Breddegrad
23
588827
6077821
24
588537
6077836
25
588557
6077889
26
588572
6077931
27
588329
6077909
28
588267
6077965
29
588366
6077989
Resultater
Der er ikke foretaget en beregning af den resulterende P-balance for området, da
der ikke foreligger et endeligt projektdesign med ændrede afvandingsforhold. Det
bemærkes dog, at hvis der udføres et projekt med terrænregulering i hele
projektområdet vil dette svarer til at der udføres ”top soil removal”, hvilket vil
reducerer risikoen for udledning af fosfor fra projektområdet.
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7.1.3

Estimering af drivhusgas reduktion
Til beregningen af projektets potentielle drivhusgasreduktion anvendes
anvisningerne i notat fra DCE af 2. juni 2016 - i ”Metode til estimering af
drivhusgasreduktion (CO2-ækvivalenter) i kvælstof- og fosforvådområdeprojekter,
version 1.0”
Jordklassificering
Projektområdet er beliggende udenfor Tørv2010 kortet. Jordbunden indenfor
projektområdet må derfor, jf. anvisning, karakteriseres som mineraljord (<12 %
OC).
Arealanvendelse
Undersøgelsesområdet indeholder, jf. Mark2017 kortet fra NaturErhvervstyrelsen,
12,53 ha agerjord, 1,59 ha MFO poppel og 2,29 ha naturarealer (arealer uden
indberetning), jf. Tabel 6 og Figur 16.
Tabel 6. Arealanvendelse fra Markblok2017-kortet fra NaturErhvervstyrelsen.
Afgrøde
Vinterhvede
Vårbyg
MFO Poppel
Vårhavre
Vinterbyg
Samlet

Areal
(ha)
6,87
4,02
1,59
0,82
0,82
14,12

Figur 16: Opdeling af projektområdet i forhold til arealanvendelse (Mark2017,
NaturErhvervsstyrelsen).
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Drivhusgasreduktion
Jordbundens indhold af organisk stof er en balance mellem den årlige tilførsel af
organisk stof fra planterester og nedbrydningen af det organiske stof i jorden.
Kulstofrige lavbundsjorder (og højmoser) er opstået under forhold, hvor der er
afsat mere organisk materiale i jordbunden end der er nedbrudt. Dette sker typisk
under våde forhold, hvor nedbrydningen af organisk stof hæmmes. Under
drænede forhold er der ilt tilstede i jorden, som giver svampe og bakterier bedre
betingelser for at nedbryde organisk materiale til CO2 m.v. Under vandmættede
forhold begrænses nedbrydningen af organisk materiale og som følge af, at der er
meget lidt eller ingen ilt tilstede, kan der ultimativt dannes CH4 (metan/sumpgas) i
stedet for CO2. Hvis den gennemsnitlige vandstand hen over året er ca. 10-20 cm
under terræn opnås en ligevægt eller evt. en opbygning af det organiske lag, mens
en høj nedbrydning af organisk materiale finder sted, hvis grundvandet er mere
end 75 cm under jordoverfladen.
Ved aktiv udtagelse af arealer overgår disse til deres ”naturlige hydrauliske
tilstand”, hvorved arealerne bliver vådere og nedbrydningen af organisk materiale
nedsættes. Reduktionen i udledning af drivhusgasser afhænger af den nuværende
arealanvendelse, jordbundsklassen, og de fremtidige afvandingsforhold.
Opgørelsen af jordbundsklasser indenfor projektområdet viser, at der ikke er tale
om tørvejord (>12 % OC), hvorfor der ikke kan beregnes en reduktion i
drivhusgasudledningen, da denne alene sker for tørvejorde, jf. ”Metode til
estimering af drivhusgasreduktion (CO2-ækvivalenter) i kvælstof- og
fosforvådområdeprojekter, version 1.0” (der er derfor heller ikke udfyldt et
regneark for projektet).
Den samlede drivhusgasreduktion kan for et projekt på den udpegede lokalitet
derfor opgøres til 0 ton CO2-ækvivalenter.
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Bilag 4. Jordbundsprofiler
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