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Rådgivers vurdering af projektet
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 Kragnæs Ørbæk.
Områdeafgrænsning og nuværende forhold
Det udpegede undersøgelsesområde (ca. 11 ha) er beliggende langs et privat
vandløb, som i Gl. Marstal Kommune var benævnt Vandløb nr. 7 (også navngivet
Ørbæk på ældre kort). Vandløbet er åbent på en ca. 150 m lang strækning og
rørlagt på den resterende strækning. Vandløbet har sin begyndelse øst for
Brålandsvej og løber under Kirkevejen ved undersøgelsesområdets vestlige
afgrænsning. Vandløbets fald er generelt lavt med undtagelse af de øverste 391 m
af vandløbet.
Terrænet i undersøgelsesområdet er generelt fladt, og særligt centralt i
undersøgelsesområdet er ådalen svagt afgrænset mod nord og syd.
Flere arealer nord for det rørlagte vandløb opleves i dag vandlidende, hvor der
blev observeret frit vandspejl på flere marker ved besigtigelsen.
Projektforslag
Det skitserede projekts udbredelse er markant større end det skitserede
undersøgelsesområde fra Ærø Kommune, hvilket skyldes, at topografien i området
er svagt afgrænset i nordlig og sydlige retning i den centrale del af
undersøgelsesområdet.
Områdets topografi samt tilstedeværelsen af ejendommen ved Brålandsvej 3 gør
det problematisk at udarbejde en skitse for et vådområde med høj
kvælstofomsætning og som er velafgrænset.
Samlet set vurderer rådgiver, at det ikke vil være muligt at gennemføre et projekt
på lokaliteten, der sikrer tilstrækkelig kvælstofomsætning (kvælstofomsætningen
er beregnet til 37 kg N/ha/år, hvilket betegnes som en lille omsætning) og som
ikke afvandingsmæssigt påvirker bagvedliggende landbrugsarealer og
ejendomme.
Det er derfor i samråd med kommunerne besluttet, at projektet indstilles og der
derfor ikke udføres en ejendomsmæssig forundersøgelse af projektet.
I det følgende ses den forundersøgelse, der er udarbejdet og på hvis baggrund det
er besluttet at opgive det videre arbejde med forundersøgelsen.
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Formål og baggrund
Svendborg Kommune har på vegne af Ærø Kommune anmodet Bangsgaard &
Paludan ApS om at udarbejde en teknisk forundersøgelse af et kvælstof
vådområdeprojekt ved Kragnæs Ørbæk 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
Ærø Kommune har afgrænset et undersøgelsesområde på ca. 11 ha, som udgøres
af de vandløbsnære arealer ved Kragnæs Ørbæk, jf. Figur 1 og Figur 2.
Undersøgelsesområdet er beliggende umiddelbart vest for Marstal. Et mere
detaljeret oversigtskort er vist i Bilag 1.
Undersøgelsesområdet omfatter en ca. 0,9 km lang rørlagt strækning af Vandløb
nr. 7 (også navngivet Ørbæk på ældre kort). Undersøgelsesområdet omfatter
arealer med omdriftsjord og vedvarende græsarealer.
Lavbundsområdet afvander imod nordvest til udløb i bugten ved ”Skovlandet”.

Figur 1: Projektområdets beliggenhed på Ærø, undersøgelsesområde (pink streg).
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Figur 2: Oversigtskort over beliggenhed af undersøgelsesområdet for
vådområdeprojekt ved Kragnæs Ørbæk. Undersøgelsesområde (pink streg),
matrikelgrænse (rød streg og sort nummer).
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Data- og beregningsgrundlag
Datagrundlaget for indeværende projekt er baseret på eksisterende data stillet til
rådighed af Ærø Kommune 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. Placering af målesteder fremgår af Figur 3.

Figur 3: Placering af målesteder (sort 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.
Alle koter i projektet angives i m DVR90 og plankoordinater er bestemt i UTM,
zone 32 (EUREF89).
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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.
I forbindelse med forundersøgelsen er der gennemført en kontrol af
højdemodellen, for at vurdere usikkerheden forbundet med denne. I forbindelse
med besigtigelsen i marts 2017 blev der afsat kontrolpunkter (5 stk.) på
terrænflader i og omkring undersøgelsesområdet. Af de opmålte punkter ligger 60
% indenfor en afvigelse på 2 cm i forhold til højdemodellen. De øvrige punkter
afviger +/- 8 cm. De opmålte terrænkoter og den digitale højdemodel er i
overvejende grad overensstemmende, og højdemodellens usikkerhed er
acceptabel i forbindelse med indeværende projekt.
4.1

Afvandingskort
Der udarbejdes kort, der beskriver afvandingsforholdene ved en sommermedian
afstrømning for de nuværende og projekterede forhold. Der udarbejdes
oversvømmelseskort for vintermedian og ekstremafstrømning på 1 l/sek*ha i
mangel af bedre afstrømningsdata.
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 sommermedian afstrømningerne kortlagt med en
gradient på 2 ‰ i korteste afstand til et åbent vandspejl (beregnet vandspejl i å,
grøft eller sø). Ved vintersituationen og oversvømmelser 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.
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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
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.
Kragnæs, vandløb nr. 7, der har et forløb igennem undersøgelsesområdet, er et
tidligere offentligt vandløb. Der forefindes således ingen regulativmæssige
dimensioner eller stationering af vandløbet. Der er taget udgangspunkt i en relativ
stationering og de nuværende forhold til lokalisering af de foreslåede projekttiltag
i vådområdeprojektet.
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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 kommunen
vedrørende regulativ- og drænoplysninger.

5.1

Vandløb nr. 7
Vandløbet er offentligt, men der forefindes ingen regulativmæssige dimensioner
for vandløbet. Der er derfor taget udgangspunkt i en relativ stationering og i det
nuværende forhold i vandløbet.
Vandløbets dimensioner, faldforhold m.v. er beskrevet under afvandingssystem 1.

5.2

Afvandingssystemer
Arealerne indenfor og de omkringliggende arealer er helt eller delvist drænede, jf.
Figur 4 og Bilag 2. Kortlægningen er drænforhold er sket på baggrund af
drænarkivet og opmåling i forbindelse med besigtigelsen. I indeværende projekt
inddeles drænsystemerne i 8 afvandingssystemer, som består af en eller flere
drænsystemer, jf. Figur 4. De enkelte afvandingssystemer beskrives nærmere i det
følgende.

Figur 4: Oversigt over afvandingssystemer i forbindelse med
undersøgelsesområdet.
Afvandingssystem 1
Systemet omfatter en formodet dræning af matr. nr. 6ft og 1bz, Landsbyen,
Marstal 5e. Systemet har udgangspunkt i den relative st. 0 m i brønd 1. I brønd 1
er der indmålt tre tilløb og ét afløb. Tilløb og afløb har følgende dimension,
retning og kote: Ø 12,5 cm tilløb fra nord i kote 6,17 m, Ø15 cm tilløb fra nordøst i
kote 6,07 m, Ø12,5 cm tilløb fra sydøst i kote 6,22 m og et Ø15 cm afløb mod
vestsydvest i kote 6,07 m.
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Strækningen st. 0-343 m er en rørlagt strækning, mens den følgende strækning fra
st. 343-547 m er et åbent forløb med enkelte rørbroer. Den resterende del af
vandløbet fra st. 546 m til brønd ved Kirkevejen st. 1.343 m er rørlagt. Koter af
vandløb, faldforhold og dimensioner fremgår af Tabel 1 og af Figur 5. Af Figur 5
fremgår desuden de parallelle grøfte forløb, som er beskrevet under ved
afvandingssystem 6.
Tabel 1. Koter, dimensioner og faldforhold på afvandingssystem 1.
Station
(m)
0

Tilløb
(m DVR90)

Afløb
(m DVR90)
6,07

Dimension
(cm)
Ø15

343

2,79

Ø30

391

2,50

Ø40

Faldforhold
(‰)
*
9,6
*
6,0
*
1,7
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547

2,23

583

2,08

Ø40
2,04

Ø40

680

1,87

Ø40

905

1,5

Ø40

979

1,35

Ø40

*
4,2
*
1,8
*
1,2
*
2,0
*

Bemærkning
Brønd 1

Rørbro st.
391-400.
Åbent st.
391-547.

Brønd 2
Brønd
Brønd
Brønd

1.159

0,95

0,89

Ø40

1,4

Brønd 4

1.198

1,02

1,05

Ø40/Ø50

Brønd 5

1.343

0,64

0,37

Ø50

*
2,8
*

Kirkevejen
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Figur 5. Længdeprofil af vandløb samt det parallelle nordlige forløb.
Af Figur 6 ses dele af det åbne vandløb inden rørlægning ved st. 547 m.

Figur 6. Udsnit af den åbne strækning af vandløbet tæt ved st. 547 m.
Det vurderes, at matrikel 1a, Landbyen, Marstal kan være koblet til den rørlagte
strækning st. 0-343 m grundet drænets placering i den nordlige del af matriklen
samt observationen af en formodet søgegrøft efter dræn på matrikel 1a,
Landsbyen, Marstal.
Afvandingssystem 2
Afvandingssystemet omfatter dræning fra en Ø20 cm ledning, som har udløb i en
nordøstlig retning. Ud fra retningen og luftfoto fra 1954 afvander ledningen som
minimum matrikel 2g, Landsbyen, Marstal. Det er også muligt, at området er

Bangsgaard & Paludan ApS.

Side 14 af 56

Teknisk forundersøgelse:
Vådområdeprojekt ved Kragnæs Ørbæk, Ærø Kommune
væsentligt større, men det er mere uskarpt på luftfoto. Ud fra ledningens
størrelse forventes det dog, at afvandingen omfatter større områder end matrikel
2g, Landsbyen, Marstal.
Afvandingssystem 3
Systemet omfatter en grøft, som er tilløb til vandløbet igennem en Ø30 cm
ledning i kote 2,59 m. Langs grøften er der udløb fra en detaildræning af den
tilstødende plantage. Det gennemsnitlige bundlinjefald i grøften fra udløb og 114
m opstrøms er 7,2 ‰.
Afvandingssystem 4
Systemet afvander sandsynligvis dele af matrikel 17l, Kragnæs, Marstal. Tilløbet til
den åbne rende sker igennem et Ø30 cm i st. 456 m. Bundkoten af rørudløbet er
2,48 m. Sydsydøst for den mindre sø, ca. 50 m syd for udløbet i den åbne rende er
bundkoten af røret målt til kote 2,72 m. Rørets udløb havde retning mod syd, mod
matrikel 17l, Kragnæs, Marstal, hvor den østlige del af matriklen vurderes at
afvande igennem afvandingssystemet. Ud fra rørdimensionen vurderes
afvandingsoplandet at udgøre et større areal, end den østlige del af matrikel 17l,
Kragnæs, Marstal. Der kunne ikke erkendes drænplaner fra Hedeselskabets
drænarkiv, som kunne berøre afvandingssystemet.
Afvandingssystem 5
Systemet afvander matrikel 17l, Kragnæs, Marstal. Afvandingssystemet består af
to drænsystemer, som samles i en brønd vest for matrikel 44, Ommel, Marstal,
hvorefter drænet løber videre til brønd 2 ved st. 583 m.
Fra syd er der registreret et Ø12 cm dræn, som løber igennem en brønd i kote
4,31 m. Drænet går mod nord og er lokalisereret i brønden vest for matrikel 44,
Ommel, Marstal i kote 2,48 m. I samme brønd er et sydøst gående Ø12 cm dræn
indmålt i kote 2,68 m. Afløbet fra brønden sker igennem et Ø20 cm nordgående
dræn i kote 2,46 m. Udløbet i brønd 2 er indmålt i kote 2,16 m og dimensionen af
røret er uændret over forløbet. Afstanden mellem de to brønde er 92 m og faldet
er derved 3,3 ‰.
Afvandingssystem 6
Afvandingssystemet berører matriklerne 8e og 36b, Ommel Marstal, hvor der er
registreret to dræntilløb til en åben rende, som ligger parallelt med det rørlagte
vandløb. Udløbene sker nord for det rørlagte vandløb ved st. 775 m. Det nordlige
drænudløb, Ø11 cm, er indmålt i kote 2,40 m. Vandspejlet i renden ved
drænudløb er indmålt i kote 2,27 m.
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Vandspejlsfaldet på den åbne rende er målt til 0,1 ‰ og bunden er præget af løse
aflejringer, som følge af det lave faldforhold. Renden er åben over 219 m,
hvorefter den rørlægges i et Ø15 cm rør tæt ved st. 1.000 m for det rørlagte
vandløb. Ved brønd 4 er der to brønde, hvor den sydlige brønd vedrører
afvandingssystem 1 med tilløb, mens den nordlige brønd vedrører
afvandingssystem 6, jf. Figur 7. Afvandingsstem 1 og 6 samles mellem brønd 4 og
5.
I den nordlige brønd 4 er udløbet af Ø15 cm drænet indmålt i kote 1,06 m.

Nordlig brønd,
afvandingssystem 6

Sydlig brønd,
afvandingssystem 1

Figur 7. Billede af den sydlige og nordlige brønd, som vedrører henholdsvis
afvandingssystem 1 og 6 med respektive tilløb.
Afvandingssystem 7
I skellet mellem matrikel 17a og 28a, Kragnæs, Marstal blev en brønd fundet med
ind- og udløb af et Ø20 cm dræn, hvor bunden af drænet blev indmålt i kote 2,13
m. Drænet formodes at have udløb i brønd 3 ved st. 868 m, men det var ikke
muligt at tilgå denne brønd.
Det er uvist, hvilke arealer afvandingssystemet vedrører, da drænet er beliggende
3 m under terrænoverfladen, og der umiddelbart ikke er lavninger indenfor
oplandet, som er påvirket af drænet. Syd for lavbundsarealet ved Kragnæs Ørbæk
er lavbundsarealet ved Skovsøen beliggende. Lavbundsområdet ved Skovsøen er
detaildrænet og har udløb igennem Gråsten Nor.
Det er afgørende for projektet, at afvandingssystemet kortlægges i et
detailprojekt, og det afgøres, hvorvidt og hvordan drænet kan omlægges.
Afvandingssystem 8
Systemet omfatter den interne afvanding af matrikel 16c, Kragnæs, Marstal. Der
er registreret tilløb til den sydlige brønd ved brønd 4, hvor et Ø15 cm dræn blev
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indmålt i kote 1,13 m. Der er ligeledes registreret et dræntilløb i brønd 5 igennem
et Ø30 cm i kote 1,06 m. Af Hedeselskabets drænarkiv fremgår det, at matriklerne
16a og 16c, Kragnæs, Marstal er drænet, hvilket kan berøre begge dræntilløb. Det
fremgår ligeledes, at der kommer et rørlagt vandløb fra vest, som krydser
Kragnæsvej og stopper omtrent ved brønd 5. Kragnæsvej går mod øst over i
Græsvængevej.
Øst for undersøgelsesområdet fremgår det, at flere matrikler er drænet ud fra
Hedeselskabets drænarkiv, som det fremgår af Figur 8.

Figur 8. Oversigt over drænede områder (rød skravering) ud fra Hedeselskabets
drænarkiv. Hoveddræn (brun) med tilløb til brønd 5 fremgår ligeledes af arkivet.
5.3

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:
 TDC
 Syd Energi A/S
 Ærø Vand A/S
 Marstal Fjernvarme a.m.b.a.
 Ærø Kommune
 ClobalConnect A/S – Ingen ledninger
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Placeringen af ledningsanlæg er angivet i Bilag 3 samt oversigteligt på Figur 9.

Figur 9: Placering af ledningsanlæg oplyst ved søgning i ledningsejerregistret
(ler.dk).
Marstal Fjernvarme a.m.b.a. har oplyst, at de umiddelbart øst for
undersøgelsesområdet (langs den vestlige skel af matr. nr. 1a og 1bz Landsbyen,
Marstal) har en fjernvarmeledning, der forløber i nord-syd gående retning.
Syd Energi A/S har oplyst, at der langs Katteskovvej/Kirkevejen langs
undersøgelsesområdets vestlige grænse forløber et fiberkabel samt 0,4 kV kabel.
Det oplyses videre, at et 10 kV kabel krydser undersøgelsesområdets vestlige del i
nord-syd gående retning. I undersøgelsesområdets østlige del er der
forsyningskabler (fiber og 0,4 kV) langs Brålandsvej frem til ejendommen
Brålandsvej 3. Et fiberkabel har videre et forløb umiddelbart øst for
undersøgelsesområdet (parallelt med fjernvarmeledningen).
TDC har oplyst, at de har kabler langs Katteskovvej/Kirkevejen, et kabel i øst-vest
gående retning ca. 140 m syd for undersøgelsesområdet, samt i kabel umiddelbart
øst for undersøgelsesområdet (parallelt med Marstal Fjernvarme a.m.b.a. og Syd
Energi A/S).
Ærø Vand A/S har oplyst, at der er vandforsyningsledninger langs
Katteskovvej/Kirkevejen, langs Brålandsvej frem til ejendommen Brålandsvej 3
samt umiddelbart øst for undersøgelsesområdet. Selskabet oplyser videre, at en
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spildevandsledning har et forløb umiddelbart vest for undersøgelsesområdet.
Ejendommene Katteskovvej 1 og 2 må forventes at være koblet på denne. Der er
ingen oplysninger om spildevandsledninger frem til ejendommen Brålandsvej 3,
hvorfor denne må forventes at have eget spildevandsbehandling.
Ærø Kommune har oplyst, at der indenfor undersøgelsesområdet er et offentligt
rørlagt vandløb i Ø300 mm beton i opstrøms ende, som går over i et Ø400 mm
beton.
Bygninger
Brålandsvej 3 er beliggende op af undersøgelsesområdets sydøstlige del og er
beliggende ca. 80 m fra det åbne vandløb, jf. Figur 10. Terrænet omkring
ejendommen er beliggende i kote ca. 3,5 m.
Brålandsvej 3

Figur 10. Det åbne forløb af vandløbet med ejendommen ved Brålandsvej 3 i
baggrund.
Der er desuden registreret ejendomme ved Katteskovvej 1-2 og Færgevej 2, som
er beliggende vest for undersøgelsesområdet. Katteskovvej 2 er beliggende øst for
Katteskovvej og er beliggende omkring kote 2,5 m. Færgevej 2 er beliggende
nordvest for undersøgelsesområdet i kote 1,2 m.
Veje
Katteskovvej og Kirkevej er asfalterede veje og udgør undersøgelsesområdets
vestlige afgrænsning over 290 m. De laveste punkter på vejarealet er beliggende
omkring kote 2,10 m, mens de højeste punkter på strækningen er omkring kote
3,8 m.
Undersøgelsesområdets østlige udstrækning gennemskærer Brålandsvej, som er
en mindre grusvej. De laveste punkter af vejen er beliggende omkring kote 5,30
m.
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5.4

Terrænforhold
Undersøgelsesområdet omfatter de lavtliggende arealer langs Afvandingssystem
1, som er beliggende mellem kote ca. 1,5-4,5 m. Terrænet er faldende (ca. 2,7 ‰)
fra opstrøms mod nedstrøms ende af undersøgelsesområdet. Mod øst er ådalen
forholdsvist velafgrænset af stigende terræn. Ådalen og dermed terrænet flader
ud mod vest og udløbet af undersøgelsesområdet.

Figur 11: Konturkort 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 1,25 til 13,75 m og stiger fra blånuancer mod orangenuancer.

Besigtigelse
I forbindelse med besigtigelsen bemærkes det, at flere af matriklerne på
nordsiden af det rørlagte vandløb mellem st. 600-1.050 m er vandlidende (vand
på terræn), jf. Figur 12.

Figur 12. Eksempler på vandlidende jord.
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5.5

Jordbundsforhold
Det øverste jordlag i undersøgelsesområdet udgøres, jf. dfj_fgjor kortet fra
arealinfo.dk, primært af sandblandet lerjord og lerblandet sandjord, jf. Figur 13.
Der er ingen registreringer af tørvejord indenfor undersøgelsesområdet eller i
umiddelbar tilknytning hertil, jf. lavbundskortet Tørv 2010. Der er desuden heller
ikke registreret udtagningssteder i undersøgelsesområdet for nye kulstofprøver.

Figur 13: Jordtyper i og omkring undersøgelsesområdet (pink streg), sandblandet
lerjord (gul) og lerblandet sandjord (orangebrun).
De udførte jordbundsundersøgelse i indeværende projekt i forbindelse med
fosforundersøgelsen viser, at det øverste jordlag i hovedparten af
undersøgelsesområdet primært består af fin/siltet sandjord med ringe
permeabilitet (vand på terræn), jf. afsnit 7.3.3.
Jordbundsforholdene i projektområdet og oplandet er beskrevet nærmere i
forbindelse næringsstofundersøgelserne, jf. afsnit 7.3.1, 7.3.3 og 7.3.5.
5.6

Opland
Oplandet til undersøgelsesområdet består af et direkte opland og et
vandløbsopland, jf. Figur 14. Det direkte opland inkl. projektområdet kan opgøres
til 83,9 ha, mens vandløbsoplandet er opgjort til 61,5 ha.
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Figur 14: Opland til projektområde (orange streg), projektområdet (gul streg),
vandløbsopland (grøn streg) og vandløb (blå streg).
5.7
5.7.1

Nedbør og afstrømning
Nedbør og nedbørsoverskud
Det arealspecifikke gennemsnitlige nedbørsoverskud beregnes på grundlag af
middelnedbøren (DMI’s klimagrid), nedbørskorrektionsfaktoren (DMI, 2013) og
opgørelsen over den aktuelle fordampning (DMU, 2005). 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).

5.7.2

Afstrømning
Der er ikke registreret hydrologiske målestationer på Ærø, der kan anvendes til at
beskrive afstrømningsforholdene på Ærø.
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Til beskrivelse af afstrømningen er data anvendt fra faglig rapport fra DMU nr. 764
”Vandløb 2008” udarbejdet i 2010.
Af rapporten fremgår sommer- og vintermedian samt årsmiddel, som er anvist i
Tabel 2.
Tabel 2: Karakteristiske afstrømninger for Det Sydfynske Øhav fra DMU rapport nr.
764 ”Vandløb 2008”.
Afstrømningsstatistik
Sommermedian (maj-sep.)
Middel
Vintermedian (okt.-april)

Det Sydfynske Øhav
Afstrømning
(l/s/ha)
0,03
0,08
0,13

Der foretages således beskrivelse af vandløbsoversvømmelser ud fra de anførte
karakteristiske forhold.
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5.8

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 flere registrerede beskyttede sten- og jorddiger indenfor
undersøgelsesområdet, jf. Figur 15.
Der er ikke registreret fredede fortidsminder indenfor undersøgelsesområdet. Der
er dog registreret enkeltfund i nord for området herunder en dysse/jettestue fra
stenalderen.

Figur 15: Fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger. Undersøgelsesområdet
(pink streg), enkeltfund (blå cirkel), beskyttede sten- og jorddiger (gul streg).
I følge museumslovgivningen skal museer inddrages, for at afgøre om jordfaste
fortidsminder vil blive berørt af et lavbundsprojekt, 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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I forbindelse med denne tekniske forundersøgelse er de enkelte delindsatser
blevet fremsendt til udtalelse hos Arkæologi Sydfyn d. 4. juli. Museet er ikke vendt
tilbage med svar indenfor redaktionen af indeværende projekt. Når svaret
forelægger fremsendes dette til kommunen.
Der foreligger ikke fredninger i området.
Øvrige lokale planforhold
Arealerne indenfor undersøgelsesområdet er udpeget som Særligt Følsomt
Landbrugsområde (SFL område) som natur og overfladevand, jf. Figur 16.

Figur 16: Oversigt over SFL-områder, SFL-overfladevand (grøn skravering), SFLnatur (mørkegrøn skravering), SFL-grundvand (lyseblå skravering) og
undersøgelsesområde (pink streg).
Der er på undersøgelsestidspunktet ikke registreret igangværende aftale om
miljøvenlig jordbrugsdrift på arealerne indenfor undersøgelsesområdet.
Der er ikke arealer i undersøgelsesområdet, der er registreret som fredskov.
Undersøgelsesområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser på
strækning st. 0-1.000 m og i et område med drikkevandsinteresser på den
nedstrøms liggende strækning.
Der er ikke registreret jordforureninger indenfor undersøgelsesområdet.
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VVM-loven
Undersøgelsesområdet er beliggende i landzonen.
Projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet
regulering af vandløb, indgår i projektet som et tiltag, hvilket er medtaget i
bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10 g: 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 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 6 i VVM-loven.
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.
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Naturbeskyttelsesloven
Indenfor undersøgelsesområdet er der registreret to søer, der er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Søerne er beliggende på matrikel 44, Ommel,
Marstal og er beliggende i haven af ejendommen Brålandsvej 3.
Ifølge naturbeskyttelsesloven må tilstanden af naturtyperne ikke ændres, hvor der
dog er mulighed for at dispensation, såfremt projektet er af naturforbedrende
karakter. Svendborg Kommune varetager sager vedr. naturbeskyttelseslovens § 3
for Ærø Kommune.
Undersøgelsesområdet er ikke beliggende inden for 300 m
strandbeskyttelseslinje.
Der er ikke arealfredninger inden for undersøgelsesområdet.
Okkerloven
Den sydlige del af undersøgelsesområdet er klassificeret som ”Uklassificeret
lavbund”. Der foreligger herudover ingen okkerklassifikation for arealerne
indenfor undersøgelsesområdet.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Arealerne i undersøgelsesområdet afvander til Det Sydfynske Øhav, der er
beliggende i Natura 2000 område nr. 127 ”Sydfynske Øhav”. Det tilsvarende
område er endvidere udpeget som EU-Fuglebeskyttelsesområde nr. F71 og F72.
På Figur 17 ses udpegningsgrundlaget for habitatområdet og
Fuglebeskyttelsesområdet.
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Figur 17: 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.
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.
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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.
5.9
5.9.1

Biologiske forhold
Vandløb
Vandområdeplan 2015-2021
I Vandområdeplanen 2015-2021 er Vandløb nr. 7 navngivet Kragnæs og er inden
for undersøgelsesområdet ikke miljømålsat. Der er således ikke angivet indsatser
for vandløbet i planen.
Herudover er undersøgelsesområdet ved vandløbet beliggende i et område med
krav om forbedret spildevandsrensning fra spredt bebyggelse i forhold til SOP
(kvælstof, fosfor og organisk stof).
Smådyr og fisk
Der er ingen vandløbsstationer i vandløbet, hvor tilstanden for smådyr (DVFI) eller
fisk er undersøgt. Forholdene for smådyrsfauna og fisk er derfor ukendt.
Vandløbet indgår desuden ikke i ”Udsætningsplan for Fynske Vandløb (inkl. Ærø
og Langeland) ” fra 2014.

5.9.2

Botaniske forhold
Da hele undersøgelsesområdet består af omdriftsarealer er der ikke registreret
botaniske forhold i området.
Rødlistede arter
Der er ikke observeret rødlistede arter i forbindelse med besigtigelsen.
Invasive arter
Der er ikke observeret invasive arter i undersøgelsesområdet ved besigtigelsen.
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5.9.3

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
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.
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,
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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 samt gæs.
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5.10 Friluftsmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier
Friluftsmæssige værdier
Arealerne indenfor undersøgelsesområdet er privatejet. Undersøgelsesområdet
udgøres primært omdrifts og græsarealer. Undersøgelsesområdet omfatter
desuden haven omkring ejendommen ved Brålandsvej 3. Det kan forventes, at der
drives jagt i området. Omkring undersøgelsesområdet er der beliggende flere
ejendomme, som har udsigt til området.
Landskabelige og kulturhistoriske forhold
Af de historiske ”høje” målebordsblade fra sidste halvdel af 1800-tallet fremgår
det, at der ikke er sket større ændringer i arealanvendelsen indenfor
undersøgelsesområdet frem til i dag, jf. Figur 18. På tidspunktet for udarbejdelsen
af målebordsbladene i perioden fra 1843-1899 er der ikke foretaget registreringer
af eng eller mose indenfor undersøgelsesområdet.
Vandløbet igennem området ser ud til at have været åbent og reguleret igennem
forløbet. Vandløbet er siden rørlagt på strækningen igennem
undersøgelsesområdet.

Figur 18: "Højt" målebordsblad fra sidste halvdel af 1800-tallet med angivelse af
enge, skov, marker og afvandingsgrøfter og omkring undersøgelsesområdet (pink
streg).
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Projektforslag
Vådområder skal genskabe naturlige vandforhold de steder i landskabet, som er
velegnede til det, for derved at mindske kvælstofudledningen til eksempelvis
indre fjorde. Vådområdeprojekter placeres på lavtliggende landbrugsarealer, som
omdannes til natur. Det ønskes samtidig, at projektet ikke påvirker de omgivende
landbrugsarealer negativt i forhold til afvandingsforhold. Der kræves derfor en
terrænforskel til det forventede grundvandsspejlet på mindst 1,25 m, efter aftale
med Svendborg Kommune, ved en sommermedianafstrømning ved
projektgrænsen for at sikre afledningen af vand fra de omkringliggende arealer.
Terræn- og faldforhold
Projektområdet er beliggende omkring det rørlagte vandløb. Ådalen er forholdsvis
bred og dårligt afgrænset, jf. afsnit 5.4. Selvom projektområdet befinder sig i den
laveste del af ådalen bliver påvirkningsområdet forholdsvis stort, som følge af en
realisering af projektet.
Vandløbet ønskes placeret terrænnært uden påvirkning af ejendommen
Brålandsvej 3, hvilket sætter begrænsning for et terrænnært forløb af vandløbet
indenfor hele undersøgelsesområdet.
I forbindelses med vandløbsoversvømmelser vil sand mv. kunne deponeres på de
vandløbsnære arealer, hvorved der opstår en ligevægt mellem vandløbets
afgravning og deponering på projektstrækningen.
Jordbundsforhold
På baggrund af jordbundskort (dfj_fgjor fra arealinfo) er jordbunden i
projektområdet domineret af sandblandet lerjord og lerblandet sandjord.
Jordbundsundersøgelserne i indeværende projekt viser, at jordbunden er
domineret af sandjord, hvor der dog også er områder med lerjord. Teksturen af
jord varierer fra mellemsand til en siltet tekstur, hvor teksturen hyppigst er fin
sand til silt. Hovedparten af gravearbejdet forventes derfor udført i stabile
jordtyper.
Projektovervejelser
I tilknytning til undersøgelsesområdet er der beliggende flere ejendomme.
Brålandsvej 3 er beliggende i den østlige del af undersøgelsesområde, mens
Katteskovvej 1-2 og Færgevej 2 er beliggende i den vestlige og nordvestlige del af
undersøgelsesområdet. Der er i projektet taget hensyn til disse ejendommes
afvandingsmæssige interesser, som ikke ønskes berørt af projektforslaget.
Terrænet og de omkringliggende huse gør det ikke muligt at etablere en engsø i
området. Der er i stedet projekteret et terrænnært vandløb, som kan øge
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udbredelsen af de vandløbsnære arealer og dermed øge den anaerobe zone i
tilknytning til vandløbet.
For at hindre påvirkning af ejendommene startes projektet ved udløbet af den
rørlagte strækning st. 391 m og afsluttes i st. 1.159 m, hvor vandløbet ledes
tilbage til det oprindelig rørlagte forløb. Projektet er dermed beliggende ned- og
opstrøms ejendommene i området.
Projektrealisering
Projektet skal fjerne kvælstof fra vandløbsvandet ved at skabe
vandløbsoversvømmelser samt ved overrisling af drænvand.
I projektet placeres vandløbet uden fald på strækning st. 354-800 m. Strækningen
uden fald er nødvendig for at skabe et terrænnært vandløbsforløb på den
nedstrøms beliggende strækning st. 800-1.159 m. Fra st. 1.159 m ledes vandløbet
tilbage i den eksisterende rørledning.
Det anbefales at der foretages græsning på arealerne, således at det åbne
vandløbsprofil ikke gror til. Dyrene vil kunne krydse vandløbet strækningen st.
800-1.159 m, mens krydsning på opstrømsliggende strækninger ikke er mulig
grundet for stor vanddybde. Krydsning af vandløbet vil kunne medføre en
forøgelse i sediment transport som følge af nedtrådte brinker. Idet vandløbet
ligger terrænnært vil omfanget være begrænset. Hvis det over tid viser sig, at
dyrene finder strækninger, hvor den primære krydsning finder sted, kan det blive
nødvendigt at udføre en efter sikring af disse områder i form af
stenudlægning/vadesteder for at sikre et veldefineret vandløbsprofil.
6.1

Projektforslag
Projektet genskaber naturlig hydrologi indenfor det udpegede projektområde på
samlet 22,42 ha. Afvandingen fra omkringliggende arealer opretholdes uændret
ved at omlægge dræn fra oplandet til overrisling. Projektforslaget er vist på Figur
19 og i Bilag 4.
Projektforslaget indeholder følgende overordnede projekttiltag:
 Frilægning af vandløbet på strækning st. 547-1.159 m
 Hævning af vandløbsbund på strækning st. 354-800 m til etablering af
vandspejl i kote 2,65 m
 Etablering af terrænnært vandløbsforløb på strækning 800-1.159 m
 Omlægning af afvandingssystem 1 til overrisling igennem fordelerkile tæt ved
st. 218 m omkring kote 4,60 m
 Etablering af grøft til afgræsning af påvirkningsområdet på matrikel 1a,
Landsbyen, Marstal
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Omlægning af afvandingssystem 5 og 8 til overrisling igennem fordelerkile
Omlægning af afvandingssystem 6 til overrisling
Renovering af brønd 4 til fremtidig brug som afløbsbrønd
Blokering af interne dræn (ukendt antal)
Kortlægning af afvandingssystem 7 ved detailprojektering og afklaring,
hvorvidt systemet kan omlægges eller hæves

I det følgende beskrives de enkelte projekttiltag.

Figur 19: Oversigt over projekttiltag.
6.1.1

Frilægning af vandløb og hævning af vandløbsbund
Det foreslås, at det rørlagte forløb af Vandløb nr. 7 genåbnes på strækning 5471.159 m, som er imellem indløbet til den nuværende rørlagte strækning og brønd
4.
Vandløbet etableres uden fald på strækning st. 354-800 m for at hæve vandløbet i
terræn. Det fremtidige vandspejl i grøften etableres i kote 2,65 m, hvilket svarer
til vandspejlet i st. 354 m ved besigtigelsen. Ved st. 800 m etableres en 1 m bred
stentærskel i kote 2,56 m, hvormed vandspejlet ved st. 354 m bør ligge i kote 2,65
m. Ved en vintermedianafstrømningen vil medføre tærsklen medføre en
vandspejlstigning på ca. 0,13 m. I detailprojekteringen skal det undersøges,
hvorvidt der kan etableres et mere ensartet vandspejl i grøften.
Det samlede stenforbrug til etablering af stentærsklen er estimeret til 2 m3.
For strækning st. 800-1.159 m etableres vandløbet terrænnært inden afløb
igennem kuppelrist til eksisterende rørledning ved st. 1.159 m. Vandløbsbunden
etableres 20-40 cm under terræn, hvor muligt. Der er enkelte strækninger, hvor
forskellen mellem vandløbets bundkote og terræn overstiger de 20-40 cm.
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Vandløbet etableres med en bundbredde på 0,5 m og ved det nyetablerede forløb
et skråningsanlæg på 1:2. Det samlede jordregnskab er heraf estimeret til 130 m3.
På strækning st. 800-1.159 m etableres vandløbet med fald liggende imellem 1,43,3 ‰. Det nuværende og fremtidige vandløbsforløb ses af Figur 20.

Figur 20. Nuværende og fremtidige forløb af vandløbet samt angivelse af parallelt
forløb ved projektstrækningen.
Nedbrydning af nuværende forløb
Det foreslås, at den nuværende rørlægning på strækning 547-1.159 m
opgraves/knuses for hver 30 m på en ca. 5 m strækning med efterfølgende
opfyldning med lerholdig jordfyld, svarende til ca. 18 steder til blokering.
Herudover nedbrydes eksisterende brønde som sløjfes og opfyldes med lerholdigt
jordfyld. Blokeringen af den nuværende strækning findes nødvendig for, at undgå
en uønsket dræning af det nye profil og omkringliggende arealer.
6.1.2

Omlægning af afvandingssystemer
Håndtering af de enkelte drænsystemer er beskrevet i Tabel 3. Drænsystem nr.
referer til den tidligere nummerering ved de nuværende forhold, jf. afsnit 5.2.
Blokering af interne dræn
Dræn blokeres ved et opgrave disse på en 8 m lang strækning og opfylde med
stabilt jordfyld (lerholdigt jordfyld). Eventuelle drænbrønde i projektområdet
fjernes/nedbrydes indtil 1 m under terræn og brøndene fyldes med stabilt
jordfyld.
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Omlægning af dræn fra oplandet
I udgangspunktet skal drænene omlægges med ændret fald således, at de kan få
udløb oven på terræn ved ådalsskrænten. Ved omlægningen skal der sikres
minimum 40 cm terrændækning over rørene ved udløbet. Hvor det ikke er muligt,
skal afløbet fra drænet føres videre frem som en åben bred ”fordelerkile”. En kile
er en slags terrænregulering omkring drænudløbet, hvor der etableres en
bundbredde omkring 1 meter ved drænudløbet. Herefter etableres kilen som en
trekant med en længde på ca. 5 m og et udløb med 5 m’s bredde. Hele
udløbsbredden placeres i samme kote i terrænet. Kilerne skal have et
minimumsfald på 2 ‰. Om muligt skal anlæg af grøfteanlæg ved drænudløbene
undgås, idet de ofte er vedligeholdelseskrævende i et større omfang end en ”kile”.
Ved udløbet af dræn, også de der føres i en fordelerkile, 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 21. 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
‰.

Figur 21: Principskitse for omlægning af drænledninger fra oplandet til overrisling
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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.
Håndtering af afvandings-/drænsystemer fremgår af Tabel 3. Der foretages ikke
ændringer af afvandingssystemer, som ikke fremgår af tabellen.
Tabel 3: Håndtering af de enkelte drænsystemer ud fra de ovenstående metoder.
Nummereringen svarer til den i afsnit 5.2. Det enkelte drænsystem er tillige
kategoriseret i forhold forventet opland (intern/ekstern)
Drænsystem nr.
1

Omlægning
Ja

5

Ja

Ekstern

6

Ja

Intern

7

?

Ekstern

8

Ja

Forventet
ekstern

6.1.3

Intern/ekstern
Ekstern

Aktion
Der laves søgerender efter det forventede dræn fra øst.
Drænet omlægges til overrisling i kote 4,6 m igennem en
fordelerkile. Såfremt der findes intern dræning i området
afbrydes denne.
Drænsystemet omlægges til overrisling igennem fordelerkile
med udløb omkring kote 3,35 m. Begge grene af
drænsystemet er anlagt med stort fald, hvorfor omlægning
ikke berører bagvedliggende arealer.
Afvandingssystemet vurderes at berøre arealer indenfor
projektgrænsen og omlægges til overrisling.
En nærmere kortlægning af systemet er påkrævet ved
detailprojektering, da afvandingssystemet ligger meget dybt.
Afvandingssystemet vurderes at berøre matrikel 16c,
Kragnæs, Marstal, og afvande arealer udenfor
projektgrænsen. Drænet omlægges til overrisling igennem
fordelerkile med udløb omkring kote 2,30 m

Afværgeforanstaltninger
På matrikel 1a, Landsbyen, Marstal omlægges afvandingssystem 1 til overrisling.
For at sikre ejendommen ved Brålandsvej 3 mod forhøjede vandstand i området
etableres en afværgegrøft gående parallelt med skel mellem matrikel 1a,
Landsbyen, Marstal og matrikel 44, Ommel, Marstal.
For at sikre afgrænsning af projektet etableres et mindre dige ved afløbet for
vandløbet. Diget etableres over 120 m med en digekrone i kote 2,6 m,
kronebredde på 1 m og skråningsanlæg på 1:5. Det er estimeret, at der skal
benyttes 130 m3 jord til opbygning af diget, som kan stamme fra det nyetablerede
vandløbsforløb og jordoverskud fra afværgegrøften.
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6.1.4

Forslag til naturforbedrende tiltag
Afgræsning af området
For at undgå tilgroning med en reduktion i områdets naturværdi foreslås det, at
den nuværende afgræsning af området opretholdes og udvides til at omfatte de
resterende arealer. Projektområdet vil efter en realisering 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.

6.2

Berørte matrikler
I Tabel 4 er der oversigteligt opstillet de matrikler som påvirkes af en realisering af
projektet.
Tabel 4: Matrikler som berøres i forbindelse med realisering af projektet.
Matr. nr.
16c
17a
17l
18c
19f
1a
1bz
2d
2g
6ft
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Ejerlav
Areal (ha) Matr. nr.
Ejerlav
Areal (ha)
Kragnæs, Marstal
1,93
7000ae Landsbyen, Marstal
0,01
Kragnæs, Marstal
2,96
2t
Ommel, Marstal
0,28
Kragnæs, Marstal
2,58
8e
Ommel, Marstal
2,37
Kragnæs, Marstal
0,001
30b
Ommel, Marstal
0,95
Kragnæs, Marstal
0,75
31m
Ommel, Marstal
0,78
Landsbyen, Marstal
1,75
36b
Ommel, Marstal
0,86
Landsbyen, Marstal
0,25
37b
Ommel, Marstal
0,09
Landsbyen, Marstal
0,1
42a
Ommel, Marstal
1,79
Landsbyen, Marstal
0,66
44
Ommel, Marstal
4,28
Landsbyen, Marstal
0,04
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7.1

Konsekvenser
Afvandingsforhold
Afvandingsdybderne er kortlagt indenfor projektområdet i intervaller på 25 cm og
benævnes: vand omkring terræn (afvandingsdybde <0 m), sump (afvandingsdybde
0-25 cm), våd eng (afvandingsdybde 25-50 cm), fugtig eng (afvandingsdybde 5075 cm), tør eng (afvandingsdybde 75-100 cm) og tørt (afvandingsdybde 100-125
cm).
I beregningerne tages der udgangspunkt i den nuværende
højdemodel/terrænforhold. Som følge af projektet vil der ske omlægninger af
vandløb/terrænændringer. Dette vil bevirke, at der vil ske mindre forskydninger i
de beregnede afvandingskategorier ved de fremtidige forhold lokalt omkring det
nuværende forløb og det projekterede forløb.
For både de nuværende og fremtidige afvandingsforhold er søer udpeget på § 3
laget lagt ind over det udarbejdede afvandingskort således, at konsekvenskortet
viser vandflader på disse lokaliteter. Det skal dog bemærkes, at søernes
udbredelse i § 3 GIS-laget ikke er fuldkommen overensstemmende med
ortofotoet.
Afvandingsforholdene er kortlagt for projektområdet ved en
sommermedianafstrømning ved de nuværende og projekterede forhold. Der er
herudover beregnet udbredelser af vandløbsoversvømmelser ved en
vintermedian og en ekstrem afstrømning på 1 l/sek*ha for de nuværende og
projekterede forhold.
Projektgrænsen er fastsat ud fra en potentiel drændybde på mindst 1,25 m ved
projektgrænsen til naboarealerne ved en sommermedianafstrømning. De arealer,
som har afvandingsdybder på over 1,25 m, forventes ikke at blive påvirket af
projektets realisering og kan fortsat anvendes som hidtil. Som følge af de
foreslåede projekttiltag bliver det resulterende projektområde på 22,42 ha, hvor
afvandingsforholdene ændres i større eller mindre omfang.
Arealer op-/nedstrøms projektområdet
De nuværende dimensioner af vandløbet opstrøms og nedstrøms projektområdet
opretholdes, og der skabes ikke hindringer for vandets frie forløb ved de
projekterede forhold. Afvandingen opstrøms og nedstrøms projektområdet vil
derfor ikke blive påvirket af en projektrealisering.

7.1.1

Sommersituation
De nuværende afvandingsforhold ved en sommermedian indenfor
projektområdet fremgår af Bilag 5 og de forventede fremtidige forhold fremgår af
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Bilag 7. Arealopgørelsen i forhold til de enkelte afvandingsintervaller fremgår af
Tabel 5. Ved de nuværende forhold er den dominerende afvandingsdybde
indenfor projektområdet >0,50 m. Som følge af en projektrealisering sker der en
forskydning mod vådere afvandingskategorier. Der etableres således 0,89 ha
sump og 4,17 ha våd eng i området.
Tabel 5: Areal (ha) af afvandingsintervaller for det påvirkede område ved en
sommermedianafstrømning under de nuværende og projekterede forhold.
Afvandingsinterval
§ 3 søer
Vand omkring terræn
Sump
Våd eng
Fugtig eng
Tør eng
Tørt
I alt

Drændybde
(m)
≤0
0,0 - 0,25
0,25 - 0,50
0,50 - 0,75
0,75 - 1,00
1,00-1,25

Nuværende
(ha)
0,12
0,33
1,51
3,54
4,80
5,13
15,43

Projektforslag
(ha)
0,12
0,03
1,24
5,68
5,30
5,50
4,55
22,42

De udarbejdede afvandingskort viser de forventede afvandingsforhold på
baggrund af afstrømningen i vandløbet ved en sommermedianafstrømning.
Arealer kan dog opleves som mere eller mindre vandlidende end hvad de
udarbejdede kort viser, både ved de nuværende og fremtidige forhold. Ved de
nuværende forhold kan områder med dårlig eller mangelfuld dræning fremstå
vådere end hvad det udarbejdede kort viser. Ligeledes kan jordbundstypen
(lerjord) være medvirkende til områder fremstår vandlidende grundet dårlig
infiltration. Der kan herudover være lokale område med trykvand fra skrænterne
(udstrømmende grundvand) som ikke er medtaget i de udførte beregninger.
Af afvandingskort for nuværende forhold fremgår arealer, som fremstår vådere
end observeret ved besigtigelsen. Det formodes at arealerne er drænet.
Afvandingskortet i bilag 5 er skåret med projektgrænsen, hvormed enkelte
områder har en afvandingskategori under 1,25 m. Områderne fremstår vådere i
forhold til afvandingskortet for de projekterede forhold, da de er påvirket af
tilstødende dræn.
7.1.2

Oversvømmelser
Der forekommer ikke vandløbsoversvømmelser ved de nuværende eller
fremtidige forhold ved sommermedianafstrømning, jf. Tabel 6 og Bilag 5 og 7.
Arealer kan dog opleves som vandlidende i områder med dårlig eller mangelfuld
dræning. Ligeledes kan jordbundstypen (lerjord) være medvirkende til områder
fremstår vandlidende grundet dårlig infiltration. Der kan herudover være lokale
område med trykvand (udstrømmende grundvand) som ikke medtages i de
udførte beregninger.
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Ved vintermedian forekommer der ingen vandløbsoversvømmelser ved hverken
de nuværende forhold eller projekterede forhold, jf. Tabel 6 samt bilag 6 og 8.
Ved ekstrem afstrømning på 1 l/sek.*ha forekommer der vandløbsnære
oversvømmelser på 0,26 ha ved de projekterede forhold, mens der ikke
forekommer vandløbsnære oversvømmelser ved de nuværende forhold.
Tabel 6: Opgørelse over arealer med vandløbsoversvømmelser ved forskellige
afstrømningshændelser. ”-” angiver at der ikke sker vandløbsoversvømmelser.

Sommermedian
Vintermedian
1 l/sek*ha

7.2

Nuværende forhold
(ha)
-

Projekterede forhold
(ha)
0,26

Vandspejle
Realisering af projektet vil medføre et åbent forløb af vandløbet, som ligger
forholdsvis højt i terræn. Det er ikke muligt opnå et vandløb, som ligger helt
terrænnært grundet faldforhold på terræn samt hensyntagen til ejendommen ved
Brålandsvej 3.
Vandspejlet i vandløbet fra st. 355-800 m anlægges uden fald og vil dermed have
karakter af en sø på strækningen.
Afvandingsforhold nedstrøms afløbet ved st. 1.159 m vurderes uændret, da det
genåbnede vandløb føres retur til den nuværende rørledning.

7.3

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.

7.3.1

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)
Kvælstofafstrømningen til projektområdet fra de drænede oplandsarealer er
beregnet ud fra DMU’s formel:
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Ntab=1,124*EXP(-3,080+0,758671*LN(A*0,7)-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 Mark2015 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 projektområdet beregnes for et vandløbsopland på samlet 56,7
ha og et drænet opland på 8,9 ha, jf. afsnit 5.6. Tabel 7 viser den beregnede
gennemsnitlige kvælstofafstrømning til projektområdet, jf. Bilag 10. Den samlede
kvælstofafstrømning til undersøgelsesområdet udgør ca. 671 kg N/år svarende til
en gennemsnitlig kvælstofafstrømning på 10,2kg N/ha/år. Heraf stammer ca. 62 %
fra vandløbsoplandet og resten fra de drænede oplande.
Tabel 7: Karakteristik af vandløbsopland og drænet opland til projektområdet i
forhold til gennemsnitlig N-afstrømning.
Opland

Oplandsareal
ha
Vandløbsopland
56,7
Drænet opland
Totalt

7.3.2

8,9

Dyrket
%
31,9

Sandjord
%
4,1

N-afstrømning
Kg N/ha/ år
7,3

N-afstrømning
Kg N/år
414

100

21,8

28,8

257
671

Kvælstoffjernelse
I vådområder og søer foregår der processer, hvor bakterier omsætter nitrat til frit
kvælstof, som er en gasart, der forsvinder ud i luften og dermed er uskadelig for
vandmiljøet. Det er disse bakterielle processer, som udnyttes, når der fjernes
kvælstof i vådområder. Processen hedder denitrifikation, og foregår under iltfrie
forhold i jordbund eller sediment.
Processen er temperaturafhængig og har sit optimum omkring 7 °C, men selv om
vinteren med lave temperaturer er der en betydelig kvælstoffjernelse.
Kvælstoffjernelsen i projektområdet er beregnet ud fra de beregningsmetoder,
der fra Miljøministeriets side er opstillet i forbindelse med den kommunale
vådområdeordning fra 2010 og frem. Beregningen er udført i Naturstyrelsens
regneark (jf. www.vandprojekter.dk) og som er vedlagt indeværende
undersøgelse, jf. Bilag 9.
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Overrisling med drænvand
Ved projektet forventes 4 afvandingssystemer med et anslået samlet direkte
drænet opland på ca. 8,9 ha at kunne omlægges til overrisling af
vandløbsnærearealer.
Kvælstoftilførslen fra ovennævnte drænede direkte oplande er beregnet til 257 kg
N/år. Der kan som udgangspunkt fjernes 50 % af det tilførte kvælstof via dræn,
hvor den hydrauliske kapacitet, og kvælstofbelastningen står i rimelig forhold til
hinanden. Afstanden mellem overrislingspunkt og vandløb er relativ stor for
afvandingssystem 1 og 5, hvormed den procentvise kvælstoffjernelse kunne
forøges. Samlet set overrisles ca. 1,7 ha med kvælstofholdigt drænvand.
En 50 %’s reduktion af det tilførte kvælstof giver herefter en kvælstofreduktion på
128 kg N/år. Der er en øvre grænse for den arealspecifikke omsætning svarende
til 500 kg N/ha/år, hvilket der er taget højde for i indeværende projekt.
Ekstensivering af projektarealerne
Ekstensivering af projektarealerne bidrager til kvælstofreduktionen. Via
erfaringstal fra VMP II vådområdeordningen er der i Tabel 8 opstillet de
forventede kvælstofreduktioner ved de forskellige arealtyper indenfor
projektområdet. I projektforslaget forventes en samlet reduktion i
kvælstofudledningen på ca. 762 kg N/år som følge af ekstensivering af
projektarealerne, hvor de i fremtiden ikke gødskes. Efter projektets gennemførsel
vil der fortsat være en lille kvælstofudvaskning fra arealerne på 2,5 kg N/ha. Når
denne modregnes, bliver den samlede reduktion som følge af ekstensiveringen
706 kg N / år.
Tabel 8: Forventet kvælstofreduktion ved ekstensivering af projektarealerne
fordelt på arealanvendelse, samt efterfølgende forventet fortsat udvaskning fra de
ekstensiverede arealer.
Anvendelse

Areal
(ha)

Omdriftsarealer

14,08

Ager, brak

0,06

50

3

Vedvarende græs

2,74

10

27

Natur

5,54

5

28

Udvaskning

22,42

-2,5

-56

I alt

Forventet netto
Kvælstofreduktion
(kg N/ha pr. år)
50

Samlet
Kvælstofreduktion
(kg N pr. år)
704

706

Projektets samlede kvælstoffjernelse
Projektets samlede kvælstoftilbageholdelse er opgjort i Tabel 9 og udgør 834 kg
N/år svarende til 37 kg N/ha/år.
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Tabel 9: Den samlede beregnede forventede kvælstoffjernelse i projektområdet

Overrisling
Ekstensivering
I alt

7.3.3

Samlet kvælstofomsætning
(kg-N/år)
128
706
834

Fosforundersøgelser
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 (26. juni
2014).
Ovenstående vejledning lægges til grund for vurdering af risikoen for
fosforudledning ved etablering af indeværende lavbundsprojekt.
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. Den kumulative P afskæringsværdi er for den åbne del af
kystvandopland 1.15 Det Sydfynske Øhav opgjort til 150 kg P*år-1.
Beregningerne foretages ved indtastning i regneark (Kvantificering af fosfortab fra
N vådområder), jf. Bilag 10. Der er anvendt den senest opdaterede version fra
september 2016, og indtastningerne er udført i juni 2017.
Prøvetagning
I henhold til retningslinjerne i DCE’s vejledning (2016) er der etableret 10
prøvefelter i det undersøgelsesområde, der er defineret af Ærø Kommune.
Transekterne er lagt vest-øst i projektområdet, langs vandløbet. Hvert prøvefelt
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dækker så vidt muligt et ensartet område, hvad angår arealanvendelse og
jordbundsforhold.
Jordprøver er udtaget 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 10 bulk prøver svarende til 160 delprøver. 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 22 og af
Tabel 10.
Tabel 10. UTM-koordinater for prøvefelter.
Prøvefelt
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

UTM-koordinat
X
y
596.143,8
6.080.053,3
596.042,4
6.080.108,3
595.841,8
6.080.089,1
595.886,3
6.080.143,7
595.615,1
6.080.170,9
595.611,1
6.080.135,2
595.298,8
6.080.214,8
595.316,7
6.080.238,9
595.147,1
6.080.394,9
595.197,9
6.080.414,1

I hvert prøvefelt, hvor volumenvægt blev udtaget, er der 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 11.
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Figur 22. Prøvefelter (lyseblå streg og numre) til udtagning af jordprøver til
fosforanalyser. Lyseblå markering angiver lokalitet for udtagning af prøver til
bestemmelse af volumenvægt og jordbundsbeskrivelse.
Datainput til risikovurderingen
Data for prøvefelterne er indskrevet i bilag 10.
Fremtidige ”tørre” prøvefelter vil ikke bidrager til beregningen af P-tabet. Det er
forudsat, at disse prøvefelter udgøres af de afvandingskategorier, der har en
grundvandsdybde om sommeren på mere end 0,75 m i gennemsnit.
De enkelte prøvefelters placering over områdets sommervandstand er bestemt på
grundlag af de projekterede afvandingsforhold. Dræningsintensiteten i hvert
prøvefelt er videre fastsat på grundlag af oplysninger om drænforhold.
Karakterisering af jordart og jordbundens tekstur og permeabilitet i hvert
prøvefelt er foretaget på grundlag af DCE’s vejledning (2016) afsnit 2.2.
Resultater
De samlede resultater af fosforundersøgelsen er sammenstillet i Tabel 11 og mere
detaljeret i Bilag 10.
Jordbunden er indenfor det undersøgte område primært bestående af sand med
siltet struktur og lav til meget lav ledningsevne og permeabilitet.
Jordbundens volumenvægt (0-30 cm) varierer fra omkring 1.167 til 1.325 kg
tørvægt/m3. Volumenvægten vurderes ensartet i projektområdet, hvilket
understøttes af den ensartede jordart og tekstur i undersøgelsesområdet.
Den molære FeBD/PBD ratio varierer fra 7,4-23,0, hvoraf 8 prøvefelter har molær
ratio under 11. Lave molforhold indikerer at jordbunden ikke vil kunne binde
yderligere fosfor, mens høje molforhold indikerer, at jorden ikke er mættet med
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fosfor, i forhold til jernindholdet, og derfor vil have en evne til at binde yderligere
fosfor.
Vurdering af fosfortabet
Den kvantitative risiko for frigivelse af fosfor beregnes for hvert prøvefelt på
grundlag af vandgennemstrømningen fra oplandet samt fosforfrigivelsesraten.
Sidstnævnte er relateret til den molære FeBD/PBD ratio således, at frigivelsesraten
reduceres med stigende molær FeBD/PBD ratio.
I henhold til Tabel 11 kan fosfortabet fra projektområdet opgøres til samlet set 37
kg P/år. Det potentielle fosfortab er størst fra prøvefelt 8 og 13, hvor fosfortabet
er beregnet til henholdsvis 13 og 7 kg P/år.
Fosfortabet fra de enkelte prøvefelter er vist i Figur 23. Fosfortabet sker fra de
felter, som bliver våde og delvist med karakter af frit vandspejl og sump.
Størrelsen af tabet afhænger ligeledes af molforholdet og varigheden af tabet af
den samlede pulje fosfor i området. Ved prøvefelt 8 og 13 er de totale fosforpuljer
på 419 og 407 kg P, hvormed frigivelsen fra prøvefelt 8 vil vare i 32,2 år. Den
samlede fosforpulje i projektområdet er beregnet til 2.077 kg.
Vurdering af fosfortabet i relation til slutrecipienten sker i afsnit 7.3.4.
De indledende jordbundsanalyser dækker 7,75 ha indenfor det 22,42 ha store
projektområde. Jordbundsanalysen Der er således arealer, som ikke er dækket af
jordbundsanalysen, jf. Figur 23. Det er særligt arealer nord og syd for
prøvefelterne 11 og 12, som ikke er dækket af jordbundsanalysen. Arealerne
omfatter 2,51 ha, hvor den fremtidige afvandingsdybde er lavere end 0,5 m,
hvormed der er risiko for et fosfortab fra arealerne. Jordbundsanalysen dækker
dermed ikke hele projektområdet og en yderligere analyse vurderes for værende
nødvendig i forbindelse med et detailprojekt for at klarlægge det samlede
potentielle fosfortab.
Prøvefelterne 7, 15 og 16 er reduceret, som følge af projektområdets
afgrænsning, hvilket har medvirket, at center af prøvefelterne er beliggende
udenfor projektområdet. Centeret i prøvefelt er 7 er mindre end 20 m udenfor
projektgrænsen, hvormed resultatet fra jordbundsanalysen vurderes troværdig.
Center af prøvefelt 15 og 16 er beliggende ca. 90 m fra projektområdet, hvormed
der er en vis usikkerhed forbundet med fosfortabet fra prøvefelterne.
Prøvefelterne er dog reduceret til 0,02 og 0,03 ha, hvormed det potentielle
fosfortab fra områderne kan negligeres.
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Tabel 11: Opgørelse af P-tabet fra prøvefelterne i projektområdet. P-tabet er
opgjort på grundlag af P-regnearket i Bilag 10.
P-tab fra prøvefelt
(kg-P/år)

Prøvefeltets størrelse
(ha)

P-tab
(kg-P/ha/år)

7

0

0,17

2,8

8

13

1,55

8,1

9

5

1,52

3,6

10

2

0,55

3,1

11

3

0,99

3,0

12

2

1,19

2,1

13

7

1,04

6,6

14

4

0,68

5,9

15

0

0,03

7,1

16

0

0,02

7,4

Samlet

37

Prøvefelt

Figur 23. Risiko for fosfortab (kg-P/år) fra de enkelte prøvefelter indenfor
projektgrænse (gul).
7.3.4

Fosforbalance
Beregningen af fosfortilbageholdelsen i projektområdet sker på baggrund af
overrisling med drænvand og er beregnet i Bilag 10.
Fosfortilbageholdelse
Der foretages overrisling fra afvandingssystem 1, 5, 6 og 8. Det drænede opland er
opgjort til 8,9 ha, og drænene omlægges til overrisling på et 1,7 ha stort areal.
Overrislingsarealerne er bestemt ud fra højdemodellen og afstanden til det
genåbnede vandløb. Fosfortilbageholdelsen er beregnet til 0,6 kg P*år-1.
Sammenholdning mellem fosforfrigivelse og –tilbageholdelse resulterer i en
samlet fosforfrigivelse på 36 kg P*år-1.
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Som tidligere angivet, så dækker jordbundsundersøgelsen og dermed
fosforundersøgelsen ikke hele projektområdet. Da der er arealer (2,51 ha) med en
potentiel afvandingsdybde <0,50 m, er der risiko for en større fosforfrigivelse.
Forhold til slutrecipient
Vådområdeprojekter må ikke føre til en forøget fosforudledning. En evt. forøget
fosforudledning må ikke have negativ effekt på nedstrøms liggende fjorde og
kystvande (slutrecipienter). Miljøstyrelsen foretager en vurdering af projektets
eventuelle udledning af fosfor i forhold til de akkumulerede fosforafskæringsværdier.
7.3.5

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 ikke beliggende indenfor Tørv2010 kortet. De udførte
jordbundsundersøgelser viste et lavt indhold af organisk materiale, hvor de øvre
jordlag hovedsageligt bestod af sand. Af statens jordbundskort djf_fgjor fremgår
det, at størstedelen af undersøgelsesområdet er beliggende i et område med
sandblandet lerjord På nuværende grundlag karakteriseres jorden som
mineraljord (<12 % organisk kulstof).
Arealanvendelse
Projektområdet indeholder, jf. Mark2015 kortet fra NaturErhvervsstyrelsen, 1,71
ha agerjord, 0,83 ha vedvarende græs og 1,38 ha naturarealer, jf. Tabel 12 og
Figur 24. Naturarealer er ikke angivet på Figur 24.
Tabel 12. Arealanvendelse fra Markblok2015-kortet fra NaturErhvervstyrelsen.
Afgrøde
Vinterhvede
Skovdrift, alm.
Æbler
Naturarealer, økologisk jordbrug
Brak
Permanent græs og kløver uden norm
Permanent græs, meget lavt udbytte
Naturarealer
Samlet
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Areal
(ha)
13,04
0,27
0,77
0,10
0,06
1,63
1,11
1,38
3,92
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Figur 24: Opdeling af projektområdet i forhold til arealanvendelse (Mark2015,
NaturErhvervsstyrelsen).
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).
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Den samlede drivhusgasreduktion kan for projektet derfor opgøres til 0 ton CO2ækvivalenter.
7.4

Natur- og miljøforhold
Vandløb
Projektet vedrører det private vandløb, som i Gl. Marstal Kommune var
karakteriseret Vandløb nr. 7. Ved projektrealisering frilægges vandløbet på en 612
m lang strækning, og vandløbets føres til terræn over 359 m. Generelt hæves
vandløbet til et mere terrænnært forløb, men det er ikke muligt at føre hele
strækningen til terræn uden større konsekvenser.
Projektrealisering vil have en positiv effekt ved det terrænnære forløb, hvor
vandløbets forløb gennem de terrænnære arealer kan give et varieret
plantesamfund og varierende sammensætning af vandløbets smådyr.
Ved projektrealisering omlægges 446 m af vandløbet uden fald. Vandløbet vil
således have karakter af en sø på strækningen, hvilket vil være negativt for
vandløbsforekomsten.
Projektet vurderes at have en neutral til negativ effekt på vandløbet.
§ 3 – Naturbeskyttelse
Der er registreret to søer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, indenfor
projektområdet. Projektet påvirker ikke vandspejlet i søen.
I projektet føres vandløbet til terræn, hvilket vil betyde, at de omkringliggende
arealer vil blive fugtigere. De fugtige arealer (afvandingsdybde <0,75 m) vil på sigt
kunne udvikle sig til fugtige enge.
Der opfordres til afgræsning af de fugtige arealer for at undgå at disse over tid
springer i krat.
Samlet vurderes realisering af projektet at være af naturmæssig gevinst for
området.
Natura 2000
Projektområdet afvander til Natura 2000 område nr. 127 ”Sydfynske Øhav”.
Realisering af projektet reducerer kvælstoftilførslen, men øger frigivelsen af fosfor
til området. Projektet vil derudover ikke påvirke Natura 2000 området.
Dyr, herunder Bilag IV arter
Flagermus
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Det vurderes, at syd-, dværg- og bredøret flagermus ikke påvirkes af realisering af
projektet. Deres fouragering foregår primært i kulturskabte landskaber samt langs
gamle åbne skovområder. Der vil i forbindelse med projektet ikke være behov for
at rydde skovområder og lignende, hvorved flagermusenes yngle og raste
områder ikke påvirkes.
Padder
Dele af den fremtidige vandløbsforløb anlægges uden fald, hvilket potentielt kan
benyttes som levested for padder i området.
Markfirben
Det fugtige klima omkring vandløbet vurderes ikke egnet for markfirben.
Markfirben vil primært være udbredt ved de beskyttede diger i områdets tørre
dele. Den potentielle udbredelse af markfirben indenfor projektområdet vurderes
uændret ved realisering af projektet.
Fugle
Erfaringer fra lignende tidligere gennemførte vådområder har vist, at fuglelivet
med vand- og vadefugle hurtigt kvitterer ved at tage områderne i anvendelse
både som fouragerings- og ynglelokalitet. Mange engfugle er ligeledes afhængig
af der foretages afgræsning af området.
7.5

Tekniske anlæg
Ledninger
LER-søgningen, der er gennemført i denne tekniske forundersøgelse, kan alene
betragtes som vejledende. Det anbefales derfor, at der inden anlægsarbejdet
igangsættes gennemføres en ny LER-søgning.
Der er på projektstrækningen registreret et krydsende 10 kV elkabel omkring st.
1.110 m. Ved projektrealisering skal det nuværende rørlagte forløb af vandløbet
blokeres, så dets drænende effekt ophører. Blokeringen af det rørlagte vandløbet
skal således ske udenom kablet. Ved detailprojektering påvises kablets præcise
placering af ledningsejer.
På baggrund af de indhentede oplysninger vurderes det, at de tilstedeværende
ledningsanlæg ikke er til hindre for en projektrealisering.
Bygninger
Nærmeste bygning er ejendommen Brålandsvej 3, som er beliggende omkring
kote 3,5 m. Vandspejlskoten forbliver uændret i vandløbet tættest ved huset for
at undgå påvirkning af ejendommen. Der etableres ligeledes en grøft på matrikel
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1a, som skal sikre, at vand fra de overrislede arealer ledes til vandløbet og ikke
mod ejendommen.
7.6

Myndighedsbehandling
Inden gennemførelse af projektet skal der foretages vurderinger og afgørelser
efter følgende, jf. afsnit 0:
 Vandløbsloven
o Vandløbet frilægges samt hæves i terræn til et terrænnært forløb over
359 m. Projektet forbedrer naturforholdene på én strækning, mens
projektet er af neutral til negativ karakter for en anden del af vandløbet.
Projektet forringer de afvandingsmæssige interesser, hvilket der gives
erstatning for.
 VVM-loven
o Der skal udføres en VVM-screening af projektet. Projektet vurderes ikke
til at have en negativ påvirkning på naturen.
Herudover skal det lokale museum inddrages i forbindelse med anlægsarbejdet.
Det vurderes, at det vil være muligt at få dispensation fra gældende lovgivning til
realisering af indeværende projekt.

7.7

Administrative forhold
Udover ovenstående myndighedsbehandlinger vurderes der ikke at være øvrige
planmæssige bindinger til hindring for projektgennemførelsen.
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Anlægsbudget
I forbindelse med realisering af projektet anbefales det, at der udarbejdes et
detailprojekt med udbudsmateriale for entreprenør.
Anslået omkostning til detailprojektering, udbud og tilsyn er opgjort til 140.000 kr.

Detailprojekt
Udbudsmateriale
Licitation, tilsyn
I alt

Beløb
(kr. ekskl. moms)
60.000
40.000
40.000
140.000

Anlægsomkostningerne er fastsat ud fra, at arbejdet gennemføres i den tørre
periode om sommeren eller tidlige efterår. Desuden forudsættes det at
jordmateriale kan hentes og håndteres indenfor og i umiddelbar tilknytning til
projektområdet. Omkostningerne kan overslagsmæssigt sættes til:
Forbrug
Arbejdsplads, etablering, drift
Frilægning af vandløb st. 547-1159 m
Hævning af vandløb st. 354-800 m
Blokering af rørlagt strækning
Omlægning af dræn til overrisling
Etablering af afløb til eksisterede ledning
Etablering af grøft
Etablering af dige
I alt

612 m – 130 m3
446 m – 2 m3 sten
18 stk. - 15 m3
5 stk.
1 stk.
100 m - 30 m3
130 m3

Beløb (kr. ekskl. moms)
30.000
20.000
30.000
180.000
50.000
10.000
10.000
8.000
338.000

De samlede omkostninger til realisering af projektet udover
lodsejerkompensation skønnes således til:
478.000 kr. ekskl. moms.
Svarende til en omkostningseffektivitet på 573 kr./kg N.
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