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SYNOPSIS
Da Ærø Flyveplads, beliggende i Graasten Nor, ofte oplever oversvømmelser, som gør pladsen
uanvendelig, undersøger nærværende rapport mulige løsninger for at mindske disse problemer i
fremtiden.
Rapporten beskriver de naturlige forhold, som geologi og afstrømning, samt den historiske baggrund og sammenhæng for problemerne med oversvømmelser i dag.
Der er derudover forsøgt at give praktiske løsninger, som er mulige at realisere i dette beskyttede naturområde, hvor de botaniske forhold er ekstra vigtige at tage i beregning.
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BAGGRUND
På foranledning af Ærø Kommune behandles her i nærværende rapport oplæg til afvanding af
Ærø Flyveplads, med fokus på historiske data, naturforhold og afstrømningsforhold.
Ærø Flyveplads er beliggende i Graasten Nor, der er et Natura 2000 område, samt Ramsar og et
af de få steder i landet, hvor den sjældne orkide Eng-Ensian blomstrer.
Flyvepladsen er placeret midt imellem Ærøskøbing og Marstal på Ærø.

Figur 1:Graasten Nor midt imellem Ærøskøbing og Marstal
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AFVANDINGEN I GRÅSTEN NOR, DEN HISTORISKE
UDVIKLING.
Landvindingen i Graasten Nor blev udført i 1856 – 1858, finansieret af sognelæge E. B. Biering,
som fik tilladelse til at opkræve bompenge for at anvende vejen på Grønnæs-dæmningen. Vejen
erstattede den næsten umulige passage over Drejet for trafikken mellem Marstal og Ærøskøbing.
Inddæmningen blev udført med to landkanaler samlet med en kanal langs Drejet som en ringkanal uden om det 495 ha store areal under kote 0,0 m. Ringkanalen ledte afstrømningen fra oplandet over kote 0,0 til havet gennem to højvandssluser i dæmningen. Ringkanalen ses på kortet
fra 1940, Figur 4. Landindvindingens afvanding skete med en åben hovedkanal midt gennem det
afvandede areal til 2 pumpemøller.
Den ene landkanal med sluse i den vestlige side af dæmningen ledte desuden vandet fra Møllesørenden med et samlet opland på 940 ha til havet.

Figur 3: Opmåling af Gråsten Nor fra 1859 (Fra Keld Hansen, Det tabte Land)

Landkanalen øst for Graasten Nor ledte vandet fra 361 ha til en sluse i dæmningens østlige side.
Kanalen langs Drejet mellem de to landkanaler kunne aflede gennemsivningen gennem strandvolden, som består af sand og ral. Landkanalerne samlet i en ringkanal samt de to sluser ses på
Figur 4.
208 ha af det østlige opland blev afvandet til Skovsø, som delvist lå lidt under havets overflade
og derfor vanskeligt kunne afvandes til landkanalen. Der har derfor på et tidspunkt været forslag
om at afvande arealet til pumpekanalen med et rør under landkanalen.
Med denne ændring øges pumpeanlæggets opland til 703 ha (495 + 208 ha).
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Slusen for landkanalen mod øst er vist i den østlige side af diget på kort fra 1940, Figur 4. Den
kan også ses på ortofotos fra 1963, men på ortofotos fra 1968-73 er den nedlagt.
Derved tilføres afstrømningen fra landkanalens opland på yderligere 153 ha til hovedkanalen
gennem et 30 cm rør og dermed til pumpestationen.

Figur 4: Gråsten Nor fra 1940 med to vindmøller og ringkanal med to sluser.
Skovsø øst for Gråsten Nor er afvandet til ringkanalen

3.1

Pumpeanlægget
Ved landvindingen blev der opført først en og senere to hollandske pumpemøller ved Grønnæsdæmningen. Selve afvandingen af arealerne blev udført som en åben hovedkanal med åbne grøfter.
Arealerne henlå som græssede enge, som var delvist oversvømmede om vinteren.
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Figur 5: Den østlige af de to vindmøller. (Fra Keld Hansen, Det tabte Land)

Omkring 1950 blev pumpemøllerne erstattet af elektriske pumper fra Løkkegaard, som ifølge
Undersøgelse og sikring af lufthavnens drift ved en eventuel hævning af vandstanden, December
1998, har en kapacitet på 410 l/sek ved 2 m løftehøjde. Ved normal drift er løftehøjden dog
nærmere 3 m, men ved opstuvning i afvandingskanalen vil den dog være 2 m. Der er desuden
tilføjet en Flygt centrifugalpumpe, hvor ydelsen er antaget at være 90 l/sek, så den samlede
pumpekapacitet er vurderet til 500 l/sek.
Det er sandsynligt at Flygt-pumpen er tilføjet, da afvandingen af oplandet til Skovsø er ført under
landkanalen.
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GEOLOGI
Området hvor flyvepladsen ligger, er gammel havbund, da det tidligere har været fjord. Jordbundsforholdene bærer derfor præg af at være saltvandssand og saltvandsgytje. Sandet er i sin
egenskab veldrænende, hvorimod gytjen vil suge store mængder vand til sig.

Figur 6: Geologien i Graasten Nor

Rundt omkring saltvandssandet/-gytjen er der moræneler, hvilket er kendetegnende ved en lav
vandgennemtrængelighed og dermed en ringe drænende effekt.
Flyvepladsen ligger i et meget fladt område. Omkring hæver terrænet sig, således at flyvepladsen ligger i bunden af en skål. Dette er selvfølgelig ikke de mest ideelle omstændigheder, når der
tales problemer med oversvømmelser.
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VANDETS VEJ
Der løber flere kanaler langs flyveplads og på tværs – hovedkanalen langs startbanen ender ved
en pumpestation mod nord, som pumper vandet op til et reservoir og videre ud i havet. En landkanal vest for Noret har direkte udløb til havet, som tidligere beskrevet.
Kanaler, diger og pumpestation serviceres af et pumpelag kaldet Interessentskabet Gråsten Nor.
Pumpelaget
Interessentskabet Gråsten Nor (herefter kaldet pumpelaget) er forpligtet, via deres vedtægter, til
at stå for driften og vedligeholdelsen af Noret, heriblandt kanaler og pumpestation. Flyvepladsen
er ikke en del af dette. Det er oplyst fra Ærø Kommune at pumpelaget slår grøden i kanalerne 1
gang om året, nemlig sidst på sommeren. Det er vigtigt ved grødeskæringen at det afskårede
grøde ikke falder i kanalen, men fjernes helt fra brinken.

5.1

Pumpestationen
I notatet ”Situationen for Ærø Flyveplads i forbindelse med oprettelse af MVJ-ordninger i Gråsten
Nor”, (Svend Aa. Secher, formand for Flyvepladsudvalget, 2003) ses det, at pumpelagets pumpestation har to pumper med en samlet kapacitet på i alt 500 l/s.
Ærø Kommune har desuden oplyst at pumperne må afvande kanalen ned til kote -2,95 m.
I notatet fra Svend Secher foreslås der, at den ene pumpe ændres til automatisk drift, således at
pumpen ikke skal sættes i gang manuelt. En snak med pumpelagets formand har afkræftet dette.
Begge pumper fungerer med automatik og sætter i gang ud fra forskellige startniveauer.
Automatikken på begge pumper sætter i gang via en flyder/niveauvippe. Den lille pumpe starter
først op. Ved vandstigning til højere niveau starter den store pumpe op.
Der pumpes op i et reservoir, hvorfra vandet ledes ud i havet. Der er en kontraklap på dette udløb, som lukker ved højt havniveau. Dette vurderes (af pumpelagsformanden) at ske ca. 1-2
dage årligt, hvor vandet altså ikke kan ledes ud i havet.

Figur 8: udløb til havet med kontraklap
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Udløbskoten fra reservoiret kendes ikke, men kigger man på Danmarks Højdemodel kan et profil
over terrænet estimeres:

Figur 9: Profil af terræn ved reservoir og udløb til havet.

Profilet begynder ved havniveau, går op ad skrænten og over stien og hen til pumpens reservoir.
Et bud på toppen af kanten ved reservoiret er 52 cm over havniveau, illustreret med krydset på
profilet.

Figur 10: Billede af reservoiret, med udløb under skrænten
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Når vandet står op til et vist niveau i reservoiret, slukker pumperne, for at vandet ikke løbet
over.
En forudsætning for beregningen er at vandet kan stå op til denne kote, før pumperne slukker.
Ser man på hjemmesiden www.danskehavnelods.dk kan forskellen på middelhøjvande og lavvande aflæses til 10 cm. Der er altså ikke langt fra middelhøjvande til udløbskoten for pumpestationen.
DMI har forskellige steder i Danmark logget havvandstanden i rigtig mange år. Data fra de sidste
9 år kan udtrækkes og et estimat over hvor mange dage en vis kote overstiges, kan derfor angives.
Der logges ikke vandstand på Ærø, men Bagenkop kan nogenlunde sidestilles, pga. sammenlignelige vand- og vindforhold.
Reservoiret vil ikke kunne afvande, når udløbet i havet er helt dækket og kontraklappen lukket.
Ved Bagenkop overstiger havvandskoten 30 cm ca. 70 gange om året, 40 cm ca. 30 gange om
året og 50 cm 10-15 gange om året. I denne betragtning er ikke medtaget hvor meget vandtryk,
der skal til for at åbne klappen. Så snart havvandsstanden er højere end udløbet, vil afløb fra
reservoiret blive påvirket, men altså først stoppe helt ved fuld dækning af klappen.
Det vurderes altså at det sker 10-15 dage om året, at reservoiret ikke kan aflede vand og at hele
vandsystemet bagved står stille. Manglende afledning af vand fra reservoiret har væsentlig negativ indflydelse på afvandingen af landingsbanen.
Når begge pumper kører, slukker den store først og herefter den lille.
Den lille pumpe klarer oftest opgaven på egen hånd i sommerperioden. Den kan dog nogle gange
køre i døgndrift, for at kunne følge med.
I vinterperioden vil det oftest være begge pumper, der kører.
Pumperne er begge lige blevet efterset, svarende til sommeren 2017.
Der pumpes for et areal på 750 ha, ifølge pumpelagsformandens oplysninger.
Da resten af den østlige landkanal er ført til hovedkanalen og dermed pumpen, er der tilført yderligere 153 ha til det topografiske opland, der således nu er 856 ha.
Ud over afstrømningen fra det topografiske opland vil der være noget gennemsivning gennem
strandvolden Drejet og noget grundvandstilstrømning fra de høje morænebakker mod vest og fra
den vestlige landkanal. Denne ekstra tilstrømning betyder noget for den årlige tilstrømning til
pumperne, men ved store afstrømninger er betydningen marginal.
Et pumpeanlæg til afvanding af inddæmmede dyrkede arealer beregnes normalt for en afstrømning på 100 l/sek/km2. I dette tilfælde vil pumperne med det øgede opland kunne afvande op til
58 l/sek/km2, hvorfor der forventeligt må forekomme hændelser med opstuvning i kanalerne og
oversvømmelse af de lavere arealer. Dette skete for eksempel i august 2011, hvor der kom store
mængder nedbør efter en våd periode, der havde efterladt jorden vandmættet. Vandet havde
derfor ingen mulighed for at sive eller dræne væk.
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Figur 11: Oversvømmet landingsbane august 2011. (Fra Keld Hansen, Det tabte Land)

Da hele arealet nu er udlagt med græs, betyder det ikke noget for landbrugsdriften, at de lave
arealer oversvømmes kortvarigt ved store nedbørshændelser. Når vandet stiger til at påvirke
eller endog at oversvømme landingsbanen, er det naturligvis kritisk for anvendelsen af flyvepladsen.
Ud over en ekstra pumpe kunne en ombygning af udløbsreservoiret være en mulighed, for at få
færre dage om året, hvor der ikke kan afledes vand.
Er det muligt at øge højden på reservoiret og tilmed koten for pumpestop, ville dette give en
større trykhøjde og dermed længere tid, hvor der kan afvandes.
Havvandsstanden vurderes at stå i 60 cm 6 gange om året og ca. 70 cm kun en enkelt gang årligt.
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FLYVEPLADSEN
Flyvepladsen har i dag dræn, som er blevet etableret løbende fra flyvepladsens etablering i 1960
og frem til i dag. Disse dræn har løst langt de fleste vandproblemer, som pladsen tidligere har
haft. Flyvepladsbestyreren fortæller, at drænene også ved kraftig sommerregn afvander pladsen
fint.
Ved vinternedbør efter en lang våd periode ser man problemerne, da det netop er når jorden er
vandmættet og kanalen går over sine bredder at problemerne opstår.
Se tegning 1 med oversigt over dræn på flyvepladsen.
Et lille område ved flyvepladsen har stor betydning for beskyttede planter, især Eng-Ensian. De
udførte dræn på flyvepladsen har ikke påvirket floraen negativt uden for flyvepladsen, da drænene er mere end 15 år gamle og Eng-Ensian stadig ses på denne lokalitet. Endda i årenes løb forekommende i større og større antal. Se mere i bilag 1 vedr. Forbedret afvanding af Ærø Flyveplads
- Konsekvenser for de Botaniske forhold ved flyvepladsen.
Lufthavnen er i brug året rundt og ønsker så få lukkedage som muligt. Det er netop ved oversvømmelserne, at pladsen er nødt til at have en PPR-status (Prior Permission Required). Dette er
i realiteten en lukning, når vandet står op til sikkerhedszonen. PPR-statussen forekommer især i
perioden november til februar, i foråret (nogle gange helt frem til maj måned) og i et enkelt tilfælde også i august.
Når vandniveauet i kanalerne står over bundkoterne på drænene på flyvepladsen, kan drænene
ikke afvande banen effektivt, og problemerne opstår.

Afvanding og konsekvensvurdering

7.

14 af 2

AFVANDINGSKANALEN
De oprindelige kanaler var udført til den kapacitet, som pumpemøllerne havde. Efter installering
af de elektriske pumper i 1954, er kanalerne blevet gravet større, så pumpekapaciteten kunne
udnyttes til at dyrke en del af arealerne i omdrift. Alle arealer er dog udlagt med græs nu.
For at kunne beregne, om afvandingskanalens dimensioner er afgørende eller medbestemmende
for vandstande i kanalen ved lufthavnen, er der i september foretaget en opmåling af kanalens
tværsnit. Beregningerne er udført for afstrømninger fra oplandet op til 58 l/sek/km2. Ved større
afstrømning sker der en opstuvning på grund af pumpens begrænsende kapacitet.
Vandstanden i afvandingskanalen er beregnet for et vinter-Manningtal på 20 for en afstrømning
på 58 l/sek/km2, som netop kan udpumpes.
Manningtallet beskriver strømningsmodstanden i vandkanalen – jo højere Manningtal, jo mindre
grøde og jo højere hastighed.
Dette Manningtal forudsætter, at kanalen om efteråret vedligeholdes med afhøstning af skråningerne og oprensning af tagrør i kanalen. Om sommeren må det forventes, at der sker en vis
tilgroning, som betyder et Manningtal på 12 eller lavere.
Når vandstanden i kanalen ud for flyvepladsens bygninger stiger til mere end kote –2,44 m, vil
der begynde at ske opstuvning i flyvepladsens drænsystem, jf. afsnit om det eksisterende drænsystem.
Landingsbanens nordlige del ligger i kote –1,1 m til –1,3 m, dog –1,4 m i den nordligste 50 m del
af banen. Ved en vandstand i kanalen på -2,0 m og samtidigt afstrømning fra terræn til drænene,
må det forventes, at der kan stå vand på landingsbanens lave dele.
Ved maksimal afstrømning svarende til pumpernes kapacitet, vil vandstanden i kanalen om vinteren med vedligeholdt kanal (Manningtal = 20) kunne stige til ca. – 2,45 m svarende til udløbskoten fra drænene. Om vinteren vil der således være balance mellem pumpernes og kanalens kapacitet i forhold til flyvepladsens drænsystem.
Om sommeren med grøde og opvækst af tagrør i kanalen (Manningtal = 12) vil en afstrømning til
pumperne på 300 l/sek. (60 % af pumpernes kapacitet) betyde, at vandstanden i kanalen kunne
stige til samme kote. Kanalen med grøde og opvækst af tagrør vil således være bestemmende for
vandstandsstigningen ved drænudløbene om sommeren.
Ved højere vandstand i kanalen vil der ske opstuvning i drænene i flyvepladsen, samtidigt med at
den direkte nedbør på landingsbanen vil være stor, ligesom i resten af pumpernes opland.
Når afstrømningen til pumperne er større end pumpekapaciteten, vil vandet stuve op i hovedkanalen og hurtigt begynde at oversvømme terrænet. Ved en vandstand i terræn på – 1,3 m vil
landingsbanen være ubrugelig på grund af oversvømmelse med overfladevand. Det vil være muligt at hindre oversvømmelse op til en vandstand under kote – 1,0 m, ved at lave en terrænhævning langs kanten af sikkerhedszonen på 0 – 0,4 m til kote + 1,10 m. Dette har dog kun virkning, hvis der etableres pumper på drænsystemet.
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DET EKSISTERENDE DRÆNSYSTEM
Opmålingen af bundkoterne i rensebrøndene viser, at drænene er beliggende mellem kote –1,56
m og –2,43 m. Det betyder et en vandstand i hovedkanalen ud for drænudløbet på over –2,4 m
vil give opstuvning i drænsystemet og dermed forringet dræning af flyvepladsen.
Når tilstrømningen til pumperne overstiger pumpernes kapacitet vil der ske en oversvømmelse af
terrænet i Graasten Nor - først de laveste dele.
Et nord-syd længdeprofil fra Danmarkshøjdemodel i Figur 9 viser, at det mest af landingsbanen
ligger i terrænkoten –1,3 m, dog -1,4 på de nordligste 50 m og -1,0 i de 300 m af den sydlige del
af banen. Der er målt bundkote på –1,56 m 250 m fra den sydlige ende, hvor terrænnet er i –
1.0 m. Der må forventes dårlig dræning af den lave del af landingsbanen i kote –1,3 m, når
vandstanden i kanalen er over –1,8 m og oversvømmelse af banen, når vandstanden i Graasten
Nor overstiger –1,3 m.

Figur 12: Længdeprofil af landingsbanen, nord til venstre.
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9.

FORSLAG TIL UDBEDRINGER

9.1

Drænpumpestation
Til daglig løber vandet, som falder på flyvepladsen i dræn og åbne grøfter hen til en samlebrønd,
hvorfra drænvandet afvandes til kanalen vest for flyvepladsen. Dette system fungerer fint, så
længe vandstanden i kanalerne ligger lavere end drænene i pladsen.
I de tilfælde hvor vandet i kanalerne begynder at gå over sine bredder, er det muligt at pumpe
drænvandet ud i stedet for. Pumpen skal kunne modstå det tryk som vandet i kanalen giver. Ved
at montere en kontraklap (tilbageløbsventil) på både drænledningernes udløb i kanalen, samt på
pumpeledningens, vil det kun være vand fra pladsen, der pumpes væk.

Figur 13: Skitse af drænpumpeløsningen

Dette vil virke så længe vandet kan løbe i kanalen og blive pumpet ud i havet oppe ved hovedpumpestationen. Det er altså vigtigt, at der er gennemstrømning i kanalen, så vandet kan ledes
op til hovedpumpestationen og blive afledt til havet. Jf. tidligere afsnit skal afstrømningen være
mindre eller lig med pumpekapaciteten, for at dette virker. Så snart vandet stiger til op over
flyvepladsen, vil dette ikke længere fungere, da pumpen da vil pumpe i ring.
Pumperne kan være små drænpumper, som kan installeres i forholdsvis små brønde. Dermed
kan de installeres i de eksisterende brønde på pladsen i dag.
El til pumperne skal være hævet til en sikker kote, således at systemet ikke sætter ud ved oversvømmelse. El kan føres fra flyvepladsens lysanlæg.
Det er vigtigt at montere kontraklapperne, da systemet ellers ikke ville kunne fungere.
Denne løsning vil ikke have negativ effekt på de eksisterende botaniske forhold, da der ikke udføres en yderligere dræning i det daglige, men alene en forbedret afvanding i tilfælde med høj
vandstand i kanalen.

9.2

Kanalerne
For at vandet kan ledes op til hovedpumpestationen skal kanalerne kunne føre nok vand, samt
have en god gennemstrømningshastighed.
Sidstnævnte kræver bl.a. at der fjernes grøde i kanalerne. Dette er især vigtigt sidst på sommeren/først på efteråret, så grøden er helt væk, når vinteren kommer.
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August er dog den måned i løbet af året, hvor regnintensiteten kan blive højest, så også midt på
sommeren anbefales det, at grøden fjernes. I dag fjernes grøden af pumpelaget i løbet af sensommeren, altså 1 gang årligt.

9.3

Pumpestationen
Pumpekapaciteten er vurderet til ikke at leve op til det opland, som skal afvandes på nuværende
tidspunkt. Tommelfingerreglen på 100 l/sek/km2 er ikke opfyldt, men i stedet leverer pumperne
kun ca. 60 % af dette.
Man kunne derfor supplere pumpekapaciteten med en ekstra pumpe, som kan levere de resterende ca. 40 %, svarende til ca. 350 l/s.
Dette vil helt sikkert kunne reducere perioderne med oversvømmelse af landingsbanen væsentligt.
Pumpen kan installeres, som den anden store pumpe, til først at starte ved en vis vandstand i
kanalen. Hermed tages den først i brug, når afstrømningen til kanalerne er så stor, at de andre to
pumper ikke længere kan følge med. Det kunne f.eks. være lidt under den kritiske kote for flyvepladsen (f.eks. -1,6), så drænene – med hjælp fra drænpumper, kan holdes i drift længst tid
muligt.
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Terrænhævning rundt om flyvepladsen kombineret med lokale pumpebrønde
Drænpumpeløsningen kan suppleres med en hævning af terrænet, som tidligere nævnt. En lille
vold på ydersiden af sikkerhedszonen, så vandet kan holdes væk fra landingsbanen fra den opstuvende kanal.
Volden etableres med top i kote 1,10 m.
Denne løsning kræver dog nærmere jordbundsundersøgelser, da store sandaflejringer under volden ville resultere i en gennemsivning under volden og eventuel erosion af denne.
Afstrømning på tværs af banen (øst mod vest) skal ikke kunne blive fanget af volden, så eventuel
ekstra dræning her eller et udløb gennem en brønd med højvandslukke, kan blive nødvendigt.
Kan man med volden skabe en tæt barriere, er denne løsning helt sikkert en mulighed for at reducere de perioder, hvor flyvepladsen oversvømmes, selv med den nuværende pumpekapacitet.
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10. ANBEFALINGER
Det anbefales at pumpelaget slår grøden 2-3 gange om året i stedet for den ene gang, som gøres
nu. Grøden i kanalerne kan sænke vandhastigheden så meget, at vandet ikke ledes til pumperne
hurtigt nok, hvorved oversvømmelserne opstår. Det er især vigtigt at fjerne grøden op til vinteren, således at der er fri passage
Hvis muligt tilrådes det at der installeres en ekstra pumpe i stationen for afvanding af kanalen,
således at pumpekapaciteten nærmer sig niveauet for afstrømningen.
Hertil en forøgelse af reservoirets højde, samt koten for pumpestop, således at reservoiret opnår
en forøget trykhøjde og dermed kan aflede vand oftere end nu. En ny højde af reservoiret i kote
0,7 eller 0,8 vil tilnærmelsesvis fjerne de dage, hvor reservoiret ikke kan aflede vand.
For løsning af flyvepladsens umiddelbare oversvømmelsestrussel, anbefales det at installerer små
pumper på drænsystemet med tilhørende trykledning og kontraklapper.
Dette pumpesystem tager over, når vandstanden i kanalen og dermed drænene stiger til et niveau, som hindrer effektiv dræning af flyvepladsen ved naturlig gravitation.
Dette pumpesystem kan eventuelt suppleres med en vold langs flyvepladsen, for sikring af denne
yderligere.
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Forbedret afvanding af Ærø Flyveplads
Konsekvenser for botaniske forhold ved flyvepladsen
Registrering af eksisterende flora.
På grundlag af en besigtigelse af arealerne d. 16. august 2017 og oplysninger fra lokalkendte kan det
konstateres at engen 1 umiddelbart sydøst for standpladsen har stor betydning for beskyttede planter,
herunder engensian. Denne eng må derfor ikke påvirkes af dræning af flyvepladsen arealer.

Figur 1. Beskyttet natur omkring Ærø flyveplads samt med rødt afgrænsning af det besigtigede område. Engarealer er
nummereret 1-7.

På overdrevet sydøst for denne eng er der registreret planter, som er karakteristiske for overdrev, men
som kan vokse i et mere tørt miljø. Dette areal vil således ikke være følsomt for en mindre ændring i
drændybden.
Engen nr. 2 er under tilgroning på grund af manglende pleje. Arealet virker tørt, så med den nuværende
afvanding, vil det næppe have et stort potentiale som eng eller rigkær.
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Engene nr. 3 og 4 er beliggende sydvest for en afvandingskanal og vil således ikke påvirkes af en dræning
af flyvepladsen.
Eng nr. 5 og 6 langs startbanen er delvist tilgroet med tagrør og kvik og byder derfor med den
manglende pleje ikke på værdifuld botanik (høslet 1 gang årligt). Engen afvandes af hovedkanalen vest
for engen og vil derfor i mindre grad kunne påvirkes af dræning af startbanen.
Eng nr. 7 er tætklippet og domineret af kulturgræsser og tagrør mod afvandingskanalen.
En kort beskrivelse er vist på Bilag 1. Den fuldstændige beskrivelse af floraen er vist i Bilag 4.
Med den aktuelle pleje af arealerne rundt om flyvepladsen er det således kun eng nr. 1 ved
standpladsen, som har betydning for floraen i umiddelbar nærhed af flyvepladsen i Natura 2000
området. Til gengæld må grundvandsstanden ikke ændres i dette areal, da det på grund af
forsigtighedsprincippet ikke kan udelukkes, at en ændret grundvandsstand vil have negative
konsekvenser for beskyttede planteater og habitaten.
Eksisterende afvanding af flyvepladsen.
Der er løbende siden 1960 udført dræning af en del af flyvepladsens areal med naturlig afvanding til
afvandingskanalerne. Dette har ifølge lokale kilder ikke medført forringede forhold for floraen i Eng nr.
1, hvor forholdene for den beskyttede engensian mere er bestemt af den aktuelle pleje af engen.
Da det kun er i meget våde perioder, at dræningen ikke er tilstrækkelig, vil det ikke være nødvendigt at
ændre på den normale grundvandsstand på flyvepladsen og derved vil ændringen af grundvandsstanden
alene ske i våde perioder, hvor regnvand og vil holde engene våde uanset dræningen af flyvepladsen.
Hvis ændringen af drænforholdene alene vil ske i våde perioder, vil der derfor ikke være risiko for
negativ påvirkning af floraen uden for flyvepladsen. Den efterfølgende undersøgelse skal dokumentere
dette.
Geotekniske boringer og grundvandsundersøgelser
For at kunne monitere grundvandsforholdene i eng nr. 1 er der udført 4 pejleboringer i nærheden af
områdets hjørner, hvoraf to boringer er udført i kanten af landingsbanens sikkerhedszone. For at kunne
sammenligne med andre arealer langs landingsbanen udføres desuden en pejleboring ca. 200 m nord for
og 100 m syd for dette areal. Desuden udføres en pejleboring på den vestlige side af banen.
Boringernes placering er vist på Bilag 2.
Boringerne er udført til en dybde på 1,4 – 1,8 m uden at boringerne har nået bunden af de marine
aflejringer. Da jordlagene er meget sandede, har det ikke været muligt at bore meget under
grundvandsstanden, da borehullet skrider sammen.
Boringerne viser, at der under muldlaget træffes fint siltholdigt marint sand med mange skaller, som
begunstiger de kalkelskende planter, f.eks. majgøgeurt, som findes i store bestande i den sydlige del af
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Graasten Nor mod Drejet. I boring 4 – 7 er der under sandet i 0,8 m – 1,6 m dybde truffet marint gytje
med skaller.
I boring nr. 1 er der udført en in-situ bestemmelse som en slugtest af det øverste marine jordlags
permeabilitet. Permeabiliteten er fundet til en lav værdi 5 x 10 -6 m/sek. Det er sædvanligt, at gammel
urørt fjordbund af siltet sand har en lav permeabilitet. Det betyder, at en dræning af jorden kun vil
betyde en begrænset påvirkning af drændybden lidt væk fra drænet.
Opmåling af det eksisterende drænsystem.
Den eksisterende dræning af flyvepladsen er skitseret, men koterne til drænene kendes ikke. Det
eksisterende drænsystem er derfor indmålt i rensebrønde og ved udløb for at kunne vurdere påvirkning
fra høj vandstand i kanalen og de mulige forbedringer.
De drænbrønde, som er anvist af flyvepladslederen, er indmålt med koordinater, terrænkote,
vandspejlskote og bundkote til udløb i brøndene. Resultatet er vist på Bilag 3.
Desuden tværsnit, bundkoten og den aktuelle vandspejlskote målt i afvandingskanalerne, da der i
Vedtægten ikke er oplysninger om kanalernes dimensioner og normale vandstand. Denne opmåling ar
anvendt til at beregne vandstanden i kanalen ved en afstrømning svarende til pumpernes maksimale
kapacitet.
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Ærø Flyveplads

1. Naturbesigtigelse på arealer omkring Ærø flyveplads
I forbindelse med et ønske om at skabe bedre afvandingsforhold på Ærø flyveplads, særligt i vinterperioden, er der d. 16. august 2017 foretaget en ekstensiv besigtigelse af det § 3 beskyttede
overdrev samt engarealerne omkring flyvepladsen (Figur 1-1).

Figur 1-1. Beskyttet natur omkring Ærø flyveplads samt med rødt afgrænsning af det besigtigede område. Engarealer er nummereret 1-7.

Ærø flyveplads er beliggende i Natura 2000-området N127 Sydfynske Øhav. Natura 2000-område
Sydfynske Øhav består af habitatområdet H111 og fuglebeskyttelsesområde F71 af samme navn,
samt fuglebeskyttelsesområde N72, Marstal Bugt og den sydlige del af Langeland. N127 er særligt
udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af bl.a. store strandenge og kystlaguner
(nor), samt skrænter og klinter, overdrev og strandvolde, som er levested for en række fuglearter
som alle de 5 kysttilknyttede ternearter, klyde og almindelig ryle. Derudover forekommer mange
marine naturtyper i Natura 2000-området, samt mange ferske søer og moser, bl.a. med rigkær og
den sjældne naturtype hvas avneknippemose, og levesteder for klokkefrø, stor vandsalamander
samt skæv- og sumpvindelsnegl. Udpegningsgrundlaget for de dele af N127 Sydfynske Øhav som
berører arealerne ved Ærø flyveplads, fremgår af Figur 1-2.
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Bilag 4 - Naturbesigtigelse

Figur 1-2. Udpegningsgrundlaget for Habitatområde H111 og Fuglebeskyttelsesområde F71, som Ærø flyveplads
er beliggende i. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets
bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl.

Syd for Ærø flyveplads, umiddelbart syd for Norvejen, er der registreret habitatnaturtyperne
strandeng (1330) og rigkær (7230). Derudover foreligger der en besigtigelse foretaget af Miljøstyrelsen (tidl. SVANA) i 2014 af det § 3 beskyttede vandhul beliggende på engen sydvest for landingsbanen. Besigtigelsen er foretaget i forbindelse med kortlægning af naturtypen og vandhullet
er her kategoriseret som naturtypen *Lagune (1150), som er særligt prioriteret. Denne kategorisering fremgår dog ikke af Miljøgis for Naturplanerne http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=natura2000planer2-2016.
1.1
Overdrev
Området er § 3 registreret som overdrev, men adskiller sig i struktur ikke fra de omkringliggende
engarealer, og er på besigtigelsestidspunktet relativt fugtigt med områder med vand over jordniveau længst mod syd (Figur 1-3 og Figur 1-4). Dette kan skyldes en del nedbør i området dagen
før besigtigelsen.
Der er klippet græs på arealet og særligt den sydlige del er tæt klippet, med en vegetationshøjde
under 15 cm.
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Figur 1-3. Overdrev. Foto taget op mod signalplatform.

Figur 1-4. Vand over jordniveau i den sydlige del af overdrevet længst fra bygningerne. Vegetationen er her meget tætklippet.

Planter fundet på overdrevsarealet ved besigtigelsen er:
Almindelig agermåne, gul fladbælg, fløjlsgræs, gulerod, hjertegræs, almindelig hundegræs, almindelig hønsetarm, bugtet kløver, hvid-kløver, rød-kløver, almindelig knopurt, mælkebøtteslægten,
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ager-padderok, krybende potentil, almindelig rajgræs, bidende ranunkel, almindelig røllike, kruset
skræppe, humle-sneglebælg, rød svingel, strand-svingel, ager-tidsel, lancet-vejbred, muse-vikke,
gåse potentil, vand-pileurt, lund-padderok, brombær, tagrør, bævreasp, hundesalat, sylt-star,
fladstrået siv og eng-rævehale. På det tæt klippede areal længst mod syd er det vanskeligt at
skelne arterne, og der kan ligeledes være arter på hele arealet, som på besigtigelsestidspunktet
midt i august er visnet ned.
Hjertegræs, som er en såkaldt indikatorart for overdrev, vokser i området tæt op mod engarealer
ved signalplatformen. Musevikke og almindelig knopurt, som er positivarter for overdrev, vokser
ligeledes i dette område. På arealet ses også arter kategoriseret som problemarter i form af hvid
kløver, almindelig rajgræs, kruset skræppe og ager-tidsel.
Ud fra naturtypekarakteristiske strukturer og fund af arter er naturtilstanden estimeret til moderat.
En besigtigelse fra Ærø kommune i 2011, har ligeledes estimeret naturtilstanden til moderat.
1.2
Engarealer
Engarealerne varierer i graden af pleje og antallet af arter. Engene er tilset som en helhed, og
artslisten er samlet for alle engområderne, men i beskrivelsen herunder vil der blive lagt vægt på
særlige kendetegn for det enkelte område.
Planter fundet på de samlede engarealer ved besigtigelsen er:
Almindelig brunelle, draphavre, lådden dueurt, gul fladbælg, græsbladet fladstjerne, fløjlsgræs,
gederams, vellugtende gulaks, hjertegræs, almindelig hundegræs, almindelig hvene, almindelig
hønsetarm, almindelig kamgræs, fin kløver, hvid-kløver, jordbær kløver, rød-kløver, almindelig
knopurt, almindelig kongepen, almindelig kvik, vild kørvel, mælkebøtte, stor nælde, ager-padderok, vand-pileurt, krybende potentil, gåse potentil, almindelig rajgræs, bidende ranunkel, eng-rottehale, eng-rævehale, almindelig røllike, rørgræs, vand-skræppe, gul snerre, hirse-star, håret star,
rød svingel, strand-svingel, almindelig syre, manna-sødgræs, tagrør, ager-tidsel, trævlekrone, tusindfryd, glat vejbred, lancet vejbred, muse-vikke, humle-sneglebælg, eng-ensian, engriflet hvidtjørn, lund-padderok, sylt-star, hunderose, vild gulerod, eng-brandbæger, rejnfan, ager-svinemælk, hybenrose, alm. kællingetand, strand-kogleaks, sø-kogleaks, stor skjaller og gærde-snerle.
Indikatorarter for naturtypen eng er almindelig brunelle, hjertegræs og hirse-star, der alle findes
på eng 1, samt vellugtende gulaks, som især ses på eng 4 (se beskrivelser nedenfor). Positivarter
for naturtypen eng er bl.a. græsbladet fladstjerne, trævlekrone, muse-vikke, glanskapslet siv, almindelig kamgræs og almindelig knopurt.
Problemarter for naturtypen eng er bl.a. gederams og ager-tidsel, der bl.a. ses på eng 2, almindelig kvik, som især ses ved markerne op til eng 5 og 6, samt stor nælde, der især vokser på bredden af kanalerne.
Ud fra naturtypekarakteristiske strukturer og fund af arter er naturtilstanden for engarealerne tilsammen estimeret til moderat. En besigtigelse fra Ærø kommune i 2011, har ligeledes estimeret
naturtilstanden til moderat.
Eng 1
Fint lille engareal ved signalplatformen, hvor der foretages høslet. Her ses bl.a. almindelig brunelle, hirse-star, hjertegræs og den sjældne og rødlistede eng-ensian (Figur 1-5). Arealet virker
forholdsvist tørt trods en del nedbør i området dagen før besigtigelsen.
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Figur 1-5. Eng-ensian, som er sjælden i Danmark og optræder på den danske rødliste.

Eng 2
Arealet er uplejet på nær en klippet sti langs kanten af arealet. På arealet ses begyndende tilgroning med engriflet hvidtjørn (Figur 1-6), og høje vækster som bl.a. problemarterne gederams og
ager-tidsel forekommer spredt på arealet (Figur 1-7). Arealet virker tørt uden fugtige partier trods
en del regn dagen forud for besigtigelsen.
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Figur 1-6. Eng 2. Begyndende tilgroning med tjørn.

Figur 1-7. Eng 2. Forekomst af gederams og agertidsel på dele af arealet.

Eng 3
Arealet ligger syd for afvandingskanalen, og der høstes hø på arealet til rundballer (Figur 1-8). Vegetationen er lav og domineret af bl.a. gåse-potentil (Figur 1-9).
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Figur 1-8. Eng 3. Arealet er tætklippet og der er for nyligt høstet hø til rundballer på engen.

Figur 1-9. Eng 3. Vegetationen er lav og domineret af bl.a. gåse-potentil.

Eng 4
Nord for det lille vandhul er der et område med opvækst af tagrør. Her ses også ganske mange
frøstande af stor skjaller og trævlekrone, samt enkelte blomstrende eksemplarer af disse (Figur
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1-10). Umiddelbart efter området med tagrør følger et område med dominans af vellugtende gulaks. Også her ses frøstande af stor skjaller og trævlekrone (Figur 1-11).

Figur 1-10. Eng 4. Dele af arealet har opvækst af tagrør, hvor imellem der ses ganske mange frøstande af trævlekrone og stor skjaller.

Figur 1-11. Eng 4. Dele af arealet er domineret af vellugtende gulaks, samt frøstande af trævlekrone og stor skjaller. De gule blomster er almindelig kongepen.
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Eng 5
Arealet er et smalt strøg langs med landingsbanen, og domineres af tagrør (Figur 1-12). På de tilstødende marker vest for eng 5 dominerer almindelig kvik, som også forekommer på det smalle
engstrøg.

Figur 1-12. Eng 5. Smalt strøg langs med landingsbanen domineret af tagrør.

Eng 6
Areal op mod afvandingskanalen nord for landingsbanen, som domineres af tagrør og stedvist almindelig kvik (Figur 1-13).
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Figur 1-13. Eng 6. Tagrør dominerer arealet.

Eng 7
Arealet ligger nord for hangarerne. Det er et tætklippet areal domineret af græsser, herunder kulturgræsser som almindelig rajgræs og kulturarter som hvid-kløver (Figur 1-14). Op mod afvandingskanalen ses tagrør og stor nælde som dominerende arter (Figur 1-15).

10/12

Figur 1-14. Eng 7. Tætklippet areal domineret af græsser, herunder kulturgræsser og hvid-kløver.

Figur 1-15. Afvandingskanalen nord for landingsbanen ved engareal 6 og 7.

1.3
Vandhul
På engareal 4 ligger et lille vandhul med vækst af bl.a. strand-kogleaks, blågrøn kogleaks, håret
star samt glans-kapslet siv (Figur 1-16). Ved besigtigelsen blev fiskehejre samt grøn frø observeret. Vandhullet er som nævnt indledningsvist tidligere besigtiget af SVANA i 2014 i forbindelse med
naturtypekortlægning som en potentiel lagune.
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Figur 1-16. Vandhul på engareal 4.

2. Vurdering af potentiel ændring i afvandingsforhold
Generelt gælder for § 3 beskyttet natur, at deres naturtilstand ikke må ændres. Der kan i særlige
tilfælde være tale om at kommunen kan give dispensation for en tilstandsændring af et § 3 beskyttet naturområde. For arealerne ved Ærø flyveplads gælder endvidere at de ligger i et Natura
2000-område, og projekter som potentielt kan føre til skade på naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget kan ikke tillades.
De botanisk mest interessante områder er eng 1 og eng 4 inklusiv det lille vandhul, samt den del
af overdrevet, som støder op til eng 1. Her er der det største antal af arter, og her vokser flest positiv- og indikatorarter for naturtyperne. Disse områder skal friholdes for ændringer i vandstandsniveau, som ligger ud over den naturlige variation over året.
De resterende arealer fremstår på besigtigelsestidspunktet relativt tørre trods en del nedbør i området dagen før besigtigelsen. En ændring mod tørrere forhold på disse arealer vurderes til at
fremme de problemarter som bl.a. ager-tidsel, gederams og stor nælde, som allerede forekommer
her. Pleje i form af rydning af tjørn samt høslet vurderes også til at være fremmende for en bedre
naturtilstand på disse arealer.
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