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Baggrund for projektet
Som led i forbedring af leveforholdene og ynglemulighederne for Havørred ved Ærøs kyster,
ønsker Ærø Kommune at restaurere en vandløbsstrækning i vandløbet Kirkebækken syd for
landsbyen Bregninge på Vestærø. Endvidere søges åbning af en rørlagt strækning i samme
vandløb muliggjort. Vandløbets udløb er placeret i en mindre ådal, der udmunder blandt de
smukke klinter ved Ærøs sydkyst.
Ynglende Havørred er tidligere blevet konstateret i Kirkebækken.
Hovedformålet med dette projekt er at forbedre ynglemulighederne for Havørred i vandløbet
Kirkebækken.
Kirkebækken er et mindre vandløb med en gennemsnitsbredde på under 1 m.
Den nederste strækning af Kirkebækken er i marts 2012 blevet udgravet, for at forbedre
vandremulighederne for Havørred, i deres søgen på ynglepladser længere oppe i Kirkebækken.
Den nederste strækning er dog præget af kraftig vegetation af vandplanter, hvormed der er
risiko for en reducering af vandremulighederne for Havørred.
På området kan man på nutidige luftfotos ane vandløbstrækningens gamle leje. Ligeledes kan
man, ved hjælp af Høje målebordsblade fra perioden 1842-1899, se placeringen af den prerørlagte vandløbsstrækning. Ved at sammenligne historiske kort og ældre luftfotos kan man se
at dele af Kirkebækken er blevet rørlagt omkring 1950. På baggrund af en besigtigelse samt
nivelleringer foretaget af Ærø Kommune i sensommeren 2012, er det blevet vurderet at
Kirkebækkens nedre forløb bør forbedres ved at restaurere og åbne en rørlagt strækning.

Administrative bindinger
Naturbeskyttelseslovens §3: eng, overdrev & vandløb
I projektområdet ligger §3-beskyttet eng og overdrev, hvorfor der skal søges om dispensation
fra NBL § 3 hos kommunen, da tiltagene i dette projekt vil være en tilstandsændring af de
beskyttede naturtyper. Ligeledes er de åbne vandløbsstrækninger beskyttet under § 3 i NBL.
Vandløbsloven § 37
Vandløbslovens kapitel 8, § 37 handler om vandløbsrestaurering. Ifølge denne lovgivning har
vandløbsmyndigheden hjemmel til at forbedre vandløbets tilstand bl.a. ved at etablere
gydebanker og placere større sten.
Fiskeriloven § 81
Planlægning om foranstaltninger, der kan have betydning for bl.a. fiskepassage og fiskefauna,
skal forelægges ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.
Arealanvendelse
I dag bliver §3-engen benyttet til afgræsning med heste. Der er et ønske fra lodsejers side om
at dyrene kan færdes uhindret over vandløbet, hvorfor vadested til græssende dyr søges
anlagt.
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Projektbeskrivelse
Formål
Formålet med projektet i Kirkebækken er at forbedre ynglemulighederne for Havørred i
vandløbet. Anlæggelse af en gydebanke vil være hovedtiltaget, som skal lede til denne
forbedring.

Figur 1 - Kirkebækkens nedre strækning set fra syd mod nord ind i den mindre ådal.

Tiltag
I det følgende redegøres for de største tiltag i projektet. En totaloversigt over samtlige tiltag
ses under økonomiafsnittet.
I vedlagte bilag ses en række oversigtskort.
Sandfang
Vandrende sand i vandløbet kan være en hindring for ynglesuccesen hos Havørred og andre
laksefisk. Undersøgelser har vist at sand kan lukke hulrummene i gydegruset, hvilket kan
medføre at æggene går til grunde (DTU Aqua 2012).
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I Kirkebækken anlægges et sandfang i den øverste del af vandløbsstrækningen, der er
omfattet af dette projekt. Sandfanget har til formål at opfange sandet, som efterfølgende
bliver gravet op, inden sandet når at vandre videre nedstrøms i vandløbet.
Udlægning af gydegrus til gydebanker
Til Kirkebækken vil en opskrift på gydegrus se således ud:
-

85 % sten på 16-32 mm (”nøddesten”).

-

15 % sten på 32-80 mm (”singles”+”håndsten”).

Gydebankens tykkelse skal være omkring 25-30 cm, da Havørred typisk placerer sine æg i en
grusdybde på 15-20 cm.
Længden på gydebanken skal i dette tilfælde være ca. 10 m.
NB!: vær opmærksom på at faldet i vandløbet ikke må være for stejlt, da gydebankens grus
ellers kan blive skyllet bort (DTU Aqua 2012).
Faldet skal i dette tilfælde være 5‰. Dvs. på en strækning på 10 m falder vandløbet 5 cm.

Enkelte større sten
Enkelte større sten bør også placeres i vandløbet. De giver skjul for fiskene og samtidig skaber
de dynamik og slyngninger i vandløbet. Disse sten kan også være med til at reducere et
eventuelt kraftigt fald. Så vidt det er muligt benyttes marksten til formålet.
Brinksikring
Ligeledes benyttes marksten til etablering af brinksikring. I Fig. 2 ses Kirkebækkens lukkede
forløb på §3-engen mod nord.
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Figur 2 – brinksikring med større sten kan forebygge nedtrampning af brinkerne efter en opgravning af
vandløbet. På billedet til højre ses udløbet på den rørlagte strækning beliggende midt på § 3-engen.

Fjernelse af vegetation i vandløb
Som nævnt i indledningen er den nederste del af vandløbet kraftigt præget af vandplanter. For
at Havørred skal have mulighed for at vandre opstrøms i vandløbet, bør man reducere denne
vegetation i en sådan grad at Havørred uhindret kan vandre i Kirkebækken.
I Fig. 3 ses, hvordan vegetation af vandplanter breder sig i den åbne strækning af vandløbet.
Vegetationen fjernes manuelt.
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Figur 3 – den nedre del af Kirkebækkens strækning på engen er kraftigt præget af vegetation.

Vadested til græssende dyr
Der er et ønske fra lodsejers side om at græssende dyr kan passere Kirkebækken på
engarealet. En sådan passage kan anlægges som et vadested i Kirkebækken.
Vadestedet anlægges med et lag af fortovssten el. lign., tværs over vandløbet med en længde
på 3 m.
Vadestedet vil samtidig fungere som vandingssted for dyrene.
Opgravning og bortskaffelse af jordrør
Den rørlagte del af Kirkebækken, der er omfattet af dette projekt, opgraves således at
vandløbet frilægges. Den opgravede jord benyttes til de to overgange samt til planering ved
projektets afslutning.
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Projektets tidsplan
Periode

Aktivitet

September 2012

Godkendelse/accept fra lodsejers side

Oktober-November 2012

Økonomi

Januar 2013

Opstart af projektets praktiske tiltag

September 2013

Besigtigelse og opfølgning

Økonomi

Kirkebæk - restaureringsprojekt
Omkostninger
Aktivitet

Arbejdstimer m3

Opgravning
Sandfang
Vadested
Afhentning marksten
Udl. store sten
Udl. gydegrus
Rest./opgravn. Nedre forløb
Brinksikring marksten
Opgravning + bortsk. af rør
Planering
Fjernelse af vegetation

20,00
5,00
12,00
16,67 25,00
8,00 "2"
16,00 5,00
10,00
40,00 "23"
40,00
5,00
2,50

Afrapportering

12,00

I alt
Kilder:

Nøgletal
Rendegraver timepris
Mandetimer enh.pris
Gydegrus pris/m3
m3 marksten/læs
kørsel/læs i timer
Kørsel marksten/time
Funktionærlønning/time

187,17

30,00

Enhedspris Mandeomk. Maskinomk. Beløb

875,00

12.000,00
3.000,00
11.700,00
8.666,67
2.800,00
10.600,00
6.000,00
21.500,00
21.500,00
3.000,00
875,00

6.000,00

6.000,00

22.975,00

74.666,67 107.641,67

6.000,00

2.100,00

4.000,00

2.800,00
4.200,00
3.500,00
3.500,00

10.000,00

12.000,00
3.000,00
3.600,00
8.666,67
2.400,00
6.000,00
18.000,00
18.000,00
3.000,00

* Renovering og drift (2010), V&S Prisdata
* Havørred Fyn
* CSC, Ærø Kommune

600,00
350,00
400,00
3,00
2,00
520,00
500,00
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Kilder
-

DTU Aqua (2012), www.fiskepleje.dk

-

www.grundkortfyn.dk
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Bilag 1 – Oversigtskort A
Herunder ses Kirkebækkens placering (rød cirkel) på øen Ærø i Det Sydfynske Øhav.
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Bilag 2 – Oversigtskort B
Herunder ses projektområdets afgrænsning (rød linje) samt Kirkebækkens åbne forløb (blå,
stiblet linje). (Luftfoto 2011).
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Bilag 3 – Oversigtskort C
På nedenstående kort ses Kirkebækkens åbne forløb (blå, stiblet linje), § 3 beskyttet eng
(grøn) og § 3 beskyttet overdrev (brun).

11

Bilag 4 – Oversigtskort D
På nedenstående kort ses den øvre del af Kirkebækkens projektstrækning.
Her er indtegnet en rørlagt strækning (sort), opgravet vandløbsstrækning (mørkeblå),
restaureret vandløbsstrækning (lyseblå), opgravet jordrør (orange) samt placeringer af
sandfang, brinksikringer, gydegrus og vadested. (Kilde: Grundkort Fyn).
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Bilag 5 – Oversigtskort E
Herunder ses Kirkebækkens udløb. Dele af denne strækning er kraftigt præget af vegetation
bestående af vandplanter. Her skal vegetationen holdes nede for at Havørred kan passere og
vandre opstrøms til gydepladserne.
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Bilag 6 – Principskitser
Vandløbets længdeprofil
Lokalitet: Kirkebæk, Bregninge, Ærø
Aktivitet: Vandløbsnivelleringer
Init.:
Dato:

CSC, KJE
04.09.2012

Måling

m
1
2
3
4

0
19
76
121
Fald

Måling

205

m
0
1
2
3
4

0
30
60
90
120
Fald

Vandlinje
140
210
240
345

Terræn
53
138
180
234
298
245

Tabel 1- nivelleringsresultater samt oversigt over nivelleringsstrækning (rød linje).

På nedenstående skitse ses Kirkebækkens længdeprofil på en strækning på 120 m. Skitsen er
udarbejdet på baggrund af nivelleringsresultaterne i ovenstående Tabel 1.
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Sandfang

På ovenstående luftfoto er indtegnet sandfang, rørlagt vandløb (sort) og åbent vandløb (blå).

Vadested

Anlægges med fortovssten el. lign. i 2 m tværs over vandløbet og i 3 m længde.
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