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1 RESUMÉ 

Denne rapport beskriver den tekniske (og biologiske) forun-

dersøgelse, som Sønderborg Kommune efter tilsagn fra Na-

tur-Erhvervstyrelsen og i overensstemmelse med vandop-

landsplanen (VOP-en) for Lillebælt/Jylland har ladet gennem-

føre til belysning af mulighederne for et fremtidigt vådområ-

deprojekt i området Birkepøl på det sydøstlige Als. 

Sideløbende med den tekniske forundersøgelse har Orbicon 

gennemført en ejendomsmæssig forundersøgelse, med det 

formål at undersøge lodsejernes holdning til et vådområde-

projekt i Birkepøl. Denne er afrapporteret i en særskilt rap-

port, men resultaterne fra den ejendomsmæssige forunder-

søgelse er søgt koordineret med den tekniske forundersøgel-

se. 

Forundersøgelsen er gennemført med sigte på at undersøge 

mulighederne for at mindske kvælstofbelastningen (og fos-

forbelastningen) af Flensborg Fjord og Lillebælt. Projektet 

skal bidrage til at opfylde det reduktionsmål for kvælstof (og 

fosfor), der er opstillet i vandplanen for Hovedvandopland 

1.11 – Lillebælt/Jylland og udmøntet i vandoplandsplanen for 

Lillebælt/Jylland. 

Den tekniske forundersøgelse er gennemført med udgangs-

punkt i et ca. 113 ha stort undersøgelsesområde, som er af-

grænset ved opstartsmøde mellem Sønderborg Kommune og 

Orbicon. 

Den tekniske forundersøgelse har resulteret i identifikation af 

et ca. 113 ha stort projektområde. 

Mod nord og vest er projektgrænsen bestemt af ådalens af-

grænsning, idet dalskrænterne danner naturlige skel mellem 

ådalens flade lavbundsjorder og de omgivende højjorder. 

Mod øst vil området blive afgrænset af et dige, mens det 

mod syd vil blive afgrænset af Pøl-vejen. 

Projektområdet består næsten udelukkende af enge med 

omdriftsret, og kun en lille del af projektområdet er udpeget 

som beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 

3. 
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Det skitseprojekt, som den tekniske forundersøgelse har re-

sulteret i, indeholder tre bærende forandringer i området:  

 afbrydelse af dræn og grøfter 

 ophør af omdrift og gødskning af arealerne i projekt-

området 

 etablering af en sø på ca. 54 ha i et vådområde på 

samlet 113 ha. 

Projekttiltagene og ekstensiveringen af arealanvendelsen for-

ventes tilsammen at resultere i en gennemsnitlig kvælstof-

fjernelse i projektområdet på ca. 11,3 t/år eller ca. 100 

kg/ha/år, svarende til 75 % af den samlede nuværende 

kvælstofbelastning.  

Projektets kvælstoffjernelse tilvejebringes som nævnt via tre 

virkemidler. Afbrydelse af dræn til overrisling bidrager med 

25 %, ændret arealanvendelse med 45 % og etablering af en 

sø med 30 %.  

For fosfors vedkommende vil projektet kunne tilbageholde 

mere end der tilføres - ca. 264 kg årligt i forhold til en tilfør-

sel på 200 kg årligt. 

Etableringen af en dæmning tværs over området resulterer i 

dannelsen af en lavvandet sø, der vil have en udstrækning på 

ca. 54 ha i sommerperioden. Og yderligere 59 ha vil blive 

påvirket i forskellig grad, gående fra sump til tør eng. 

Det er vurderingen, at gennemførelse af projektet kun vil ha-

ve få og små negative effekter på flora og fauna i og umid-

delbart omkring projektområdet, hvorimod de positive effek-

ter er både flere og mere markante.  

De negative effekter består primært i, at arealer omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3 ændrer karakter som følge af 

oversvømmelse i forbindelse med søens etablering. Det er 

imidlertid kun en lille del af projektområdet, der er omfattet 

af naturbeskyttelseslovens § 3. 

Til gengæld vil driften af alle arealer indenfor projektområdet 

blive ekstensiveret, så der kan udvikles naturlignende area-
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ler. Dannelsen af en sø med et vandspejl på 54 ha vil skabe 

grundlag for et meget rigt fugleliv. 

De begrænsede negative effekter og de mere betydelige po-

sitive effekter betyder, at gennemførelse af projektet næppe 

vil afføde problemer i henseende til myndighedsbehandlin-

gen. 

Hvis områdets nuværende lysåbne udtryk skal bevares, og 

hvis de nuværende omdriftberettigede arealer skal erstattes 

af mere naturprægede engarealer, vil det være nødvendigt 

med ekstensiv landbrugsmæssig drift af arealerne omkring 

søen i form af græsning og/eller høslæt. Hvis den land-

brugsmæssige tilstedeværelse i projektområdet helt ophører, 

vil arealerne med stor sandsynlighed  gro til i pilekrat og høj 

rørskov. 

Ekstensiv landbrugsmæssig drift/pleje af projektarealerne vil 

ikke blot kunne fremme udviklingen af våde enge og den 

dertil knyttede vegetation, men vil også kunne bidrage til 

projektarealernes egnethed for fugle med tilknytning til lys-

åbne enge, og i øvrigt sikre de landskabelige kvaliteter ved 

at området bevares lysåbent. Derudover vil kreaturgræsning 

kunne medvirke til at begrænse dannelsen af rørskov. 
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2 INDLEDNING 

Denne tekniske forundersøgelse er gennemført på foranled-

ning af og i samarbejde med Sønderborg Kommune. Forun-

dersøgelsen vedrører et ca. 113 ha stort undersøgelsesområ-

de i et kunstigt afvandet område (Birkepøl) på det sydøstlige 

Als. 

Sideløbende med den tekniske forundersøgelse er der gen-

nemført en ejendomsmæssig forundersøgelse, der sammen 

med den tekniske forundersøgelse har til formål afdække 

mulighederne for at realisere det ønskede vådområdeprojekt. 

2.1 Vandplanen 

Den tekniske forundersøgelse er gennemført i medfør af den 

indsats, der er specificeret i Grøn Vækst til opfyldelse af 

vandplanernes reduktionsmål for kvælstof (og fosfor). 

2.1.1 Reduktionsmål for kvælstof og fosfor 

I vandplanen for Hovedvandopland 1.11 – Lillebælt/Jylland er 

der opstillet mål om reduktion af den samlede årlige kvæl-

stofbelastning med 125 tons og den samlede årlige fosforbe-

lastning med ca. 0,725 tons gennem etablering af vådområ-

der. 

For delvandopland Flensborg Fjord er indsatskravet, at der 

skal etableres 68 ha vådområde, svarende til en reduktion af 

kvælstofbelastningen på 7,8 t N/år 

2.1.2 Vandoplandsstyregruppen 

Vandoplandsstyregruppen (VOS) for Hovedvandopland 1.11 

– Lillebælt/Jylland har forestået udpegningen af de vådområ-

der, der skønnes nødvendige for at opfylde det udmeldte re-

duktionsmål for kvælstof. 

I den såkaldte vandoplandsplan (VOP) er udpeget de områ-

der, der ønskes etableret for at nå kravene i vandplanen. 

2.2 Projektets formål, forudsætninger og bindinger 

2.2.1 Formål 

Projektets hovedformål er at undersøge mulighederne for at 

reducere kvælstofbelastningen af Flensborg Fjord gennem en 

øget kvælstoffjernelse i lavbundsjorderne i Birkepøl og - på 

det grundlag – at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i for-
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hold til en mulig gennemførelse af vådområdeprojektet ”Bir-

kepøl”. 

2.2.2 Forudsætninger og bindinger 

Forundersøgelsen er gennemført i henhold til tilsagnsskrivel-

se af 23. maj 2012 fra NaturErhvervstyrelsen til Sønderborg 

Kommune. Forundersøgelsen er finansieret af Staten.  

Den tekniske forundersøgelse er derved underlagt de krav til 

indhold og detaljeringsgrad, der fremgår af NaturErhvervsty-

relsens bekendtgørelse nr. 951 af 30. juli 2010 om tilskud til 

kommunale vådområdeprojekter og Miljøministeriets be-

kendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2010 om kriterier for vurde-

ring af kommunale vådområdeprojekter. 

Den tekniske forundersøgelse og det heri indeholdte skitse-

projekt er derudover gennemført med følgende forudsætnin-

ger og bindinger: 

 I VOP Lillebælt /Jylland er det et krav, at de indeholdte 

vådområdeprojekter som gennemsnit kan fjerne mindst 

113 kg kvælstof pr. ha pr. år. Det er endvidere et krav, 

at projekterne samlet kan realiseres for maksimalt 866 

kr/kg N. 

 Det er Sønderborg Kommunes ønske, at projektet så vidt 

muligt skal kunne gennemføres ved lodsejernes frivillige 

deltagelse. 

 Det er Sønderborg Kommunes ønske, at der ved projek-

tet bliver skabt en sø i projektområdet. 

 Det er Sønderborg Kommunes ønske, at området opfyl-

der de krav der er stillet til størrelse og kvælstoffjernelse 

i VOP Lillebælt / Jylland. Undersøgelsesområdet er dog 

væsentligt større end indsatskravet i vandplanen fore-

skriver. 

 Det er Sønderborg Kommunes ønske, at en birkemose 

beliggende i den lave del af området bevares intakt. 

Formålet og bindingerne betyder, at forundersøgelsen er 

gennemført med sigte på en løsning, der på den ene side 

skaber grundlag for den besluttede kvælstoffjernelse, og som 

på den anden side tilgodeser kommunens ønsker og krav.  
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3 FREMGANGSMÅDE 

Den tekniske forundersøgelse er gennemført af Orbicon i 

samarbejde med Sønderborg Kommune. 

Den tekniske forundersøgelse er gennemført med afsæt i det 

ca. 113 ha store undersøgelsesområde, som blev udpeget 

ved opstartsmødet for forundersøgelserne mellem Sønder-

borg Kommune og Orbicon. Opstartsmødet havde endvidere 

til formål at sikre, at forundersøgelserne af det påtænkte 

vådområde blev udført i overensstemmelse med projektets 

formål og kommunens ønsker. Derudover har der været en 

løbende dialog, der har haft til formål at få truffet beslutning 

om væsentlige forhold undervejs i arbejdsprocessen. 

Den nuværende kvælstofbelastning af og den fremtidige 

kvælstoffjernelse i projektområdet er beregnet efter forskrif-

terne i DMU’s Teknisk Anvisning nr. 19 (Hoffmann et al. 

2003). Der er desuden taget hensyn til Naturstyrelsens an-

visninger for udregning af kvælstofbelastning med de seneste 

rettelser fra marts 2011 (kilde: www.vandprojekter.dk). 

Vurdering af risikoen for fosforlækage i forbindelse med gen-

nemførelse af vådområdeprojektet er gennemført efter for-

skrifterne i det tidligere DMU´s faglige rapport ”Etablering af 

P-ådale” (nr. 840) samt Miljøministeriets Vejledning til Kom-

munerne, revideret 10. august 2012: Risikovurdering af fos-

forudledning fra N-vådområdeprojekterne. 

Til belysning af den fremtidige afvandingstilstand er der gen-

nemført en afvandingsanalyse. Analysen er gennemført på 

grundlag af en 20 år lang tidsserie (1990-2009) med daglige 

vandføringsværdier, beregnet på grundlag af den hydrome-

triske station ved Vibæk, opstrøms Vibæk Vandmølle (HYMER 

målestation 41.08). Der er på grundlag af denne tidsserie 

udarbejdet afvandingskort, der viser den fremtidige afvan-

dingstilstand i forskellige afstrømningsmæssige situationer.  

Ved beregning af den fremtidige afvandingsdybde i undersø-

gelsesområdet er anvendt det VASP-baserede værktøj VASP-

DEM. Værktøjet er i stand til at generere et konsekvenskort 

over det fremtidige vandspejl på basis af input af vandføring, 

vandløbsdimensioner mv. 
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Gennem en sammenligning af højdemodellen for området og 

det fremtidige vandspejl fås et konsekvenskort med den 

fremtidige afvandingstilstand i projektområdet.  

Størrelsen af de arealer, der er direkte påvirket af vandløbe-

nes vandspejl, er opgjort på grundlag af beregnet sommer-

middelvandstand. 

I overensstemmelse med almindelig praksis er der regnet 

med et terrænniveau på 1,0 m over vandspejlet i vandløbene 

som værende den øvre grænse for de arealer, der er direkte 

påvirket af vandstanden i vandløbene.  

Fugtighedsforholdene (afvandingstilstanden) er beskrevet 

under anvendelse af følgende 5 fugtighedsklasser (afvan-

dingsklasser): 

 Arealer med frit vandspejl. 

 Arealer med terræn beliggende 0 - 25 cm over vandstanden i 

vandløbet. Denne arealkategori svarer til sump. Landbrugsmæs-

sig udnyttelse af arealerne er begrænset til ekstensiv græsning. 

 Arealer med terræn beliggende 25-50 cm over vandstanden i 

vandløbet. Denne arealkategori svarer til våd eng. Arealerne vil 

periodevis kunne anvendes til græsning. 

 Arealer med terræn beliggende 50-75 cm over vandstanden i 

vandløbet. Denne arealkategori svarer til fugtig eng. Arealerne 

vil kunne anvendes til græsning, og på de højest liggende dele 

eller i tørre somre vil der tillige være mulighed for høslæt. 

 Arealer med terræn beliggende 75-100 cm over vandstanden i 

vandløbet Denne arealkategori svarer til tør eng. Arealerne vil 

kunne anvendes til græsning og høslæt. 

 

Beregningerne af afvandingstilstanden er gennemført ud fra 

opmålte forhold i vandløbene, og ud fra den forudsætning, at 

der opbygges en dæmning i området, som beskrevet i kapitel 

5. Opmålingen af vandløbene er gennemført af Orbicon A/S i 

forundersøgelsesfasen. 
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4  REGISTRERINGER OG EKSISTERENDE VIDEN 

4.1 Beliggenhed og afgrænsning 

Undersøgelsesområdets beliggenhed og afgrænsning er vist 

på figur 4.1.1. 

 

Figur 4.1.1. Oversigt over beliggenhed og afgrænsning af undersøgelsesom-

rådet omkring Birkepøl. 

4.2 Planforhold 

Projektområdet er beliggende i Sønderborg Kommune, som 

dermed er den ansvarlige myndighed.  

 

4.2.1 Målsætninger for vandløb og beskyttede vandløb 

Der findes ikke vandløb omfattet af vandplanen i oplandet til 

Birkepøl. Til gengæld er flere af vandløbene i undersøgelses-

området omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

De beskyttede vandløb fremgår af figur 4.2.1.1. 
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Fig. 4.2.1.1. Oversigt over vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 i 

tilknytning til undersøgelsesområdet.   

 

4.2.2 Beskyttelseslinjer 

Undersøgelsesområdet ved Birkepøl er kun i begrænset om-

fang belagt med beskyttelseslinjer (figur 4.2.2.1). 

 

Af særlig relevans for nærværende projekt er de beskyttede 

jord- og stendiger, der i forbindelse med projektets gennem-

førelse skal beskyttes og bevares. 
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Figur 4.2.2.1. Oversigt over eksisterende beskyttelseslinjer i projektområ-

det. Kilde: Arealinfo.dk 

 

4.2.3 Naturbeskyttelseslovens § 3 

En mindre del af lavbundsarealerne i undersøgelsesområdet 

er registreret og beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslo-

vens § 3 (figur 4.2.3.1).  

 

Hovedparten af den beskyttede natur i undersøgelsesområ-

det er karakteriseret som fersk eng og mose. Derudover fin-

des der en række mindre søer i området som er registreret 

iht. Naturbeskyttelseslovens § 3. Naturindholdet er nærmere 

omtalt i afsnit 4.6. 
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Figur 4.2.3.1. Oversigt over beskyttet natur i undersøgelsesområdet ved 

Birkepøl. Grøn skravering: Fersk eng, Brun skravering: Mose, Blå skrave-

ring: Søer Kilde: Arealinfo.dk. 

 

4.2.4 Natura 2000 

Havområdet syd og øst for Birkepøl er en del af Natura 2000-

område nr. 197 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet 

omkring Als (figur 4.2.4.1). 

 



 

Sønderborg Kommune 

Teknisk forundersøgelse af vådområdeprojekt ”Birkepøl”  

  20 / 86 

 

 
Figur 4.2.4.1. Oversigt over Natura 2000-områder omkring projektområdet 

på Sydals. Kilde: Arealinfo.dk. 

 

I naturplanen for Natura 2000 område nr. 197 Flensborg 

Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als - er det beskre-

vet, at området omkring Als er udpeget som et led i en sup-

plerende udpegning af marine habitatområder i hele landet 

med henblik på at forbedre beskyttelsen af marsvin. 

 

Udpegningsgrundlaget er sandbanker med vedvarende vand-

dække og rev. Revene er værdifulde som levested for mange 

forskellige havorganismer som danner fødegrundlag for 

blandt andet dykænder.  Samtidigt er Bredgrund et vigtigt 

overvintringsområde for bl.a. edderfugl og Havlit. 

 

I naturplanen beskrives det endvidere, at indsatsen helt 

overvejende vil bestå i at begrænse tilførslen af næringsstof-

fer til naturtyperne samt sikre en mere naturlig hydrologi i 

ådale og herigennem sikre velegnede levesteder for alle arter 

på udpegningsgrundlaget. 

 

Da dette projekt har til formål at mindske kvælstoftilførslen 

og dermed eutrofieringen af området, vil projektet understøt-

te opfyldelsen af planens mål. 
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4.2.5 Andre planforhold 

Undersøgelsesområdet er fuldt ud beliggende i et område 

med drikkevandsinteresser. De vestlige dele af undersøgel-

sesområdet er tilmed beliggende i et område med særlige 

drikkevandsinteresser.  

 

Godt og vel halvdelen af projektområdet er udlagt som SFL-

område med fokus på beskyttelse af overfladevand. Omfan-

get fremgår af figur 4.2.5.1. 

 

I undersøgelsesområdet er der kun i meget begrænset om-

fang indgået MVJ-aftaler om miljøvenlig drift af landbrugs-

arealerne. Omfanget fremgår også af figur 4.2.5.1. Som det 

ses, er der kun MVJ-aftaler på arealer i den nordøstlige del af 

undersøgelsesområdet. 

 

 

 

Figur 4.2.5.1. Oversigt over områder med MVJ-aftaler i undersøgelsesområ-

det for Birkepøl. Med brun skravering ses SFL-udpegningen, mens arealer 

med MVJ-aftale er afgrænset med røde linier. Kilde: arealinfo.dk. 

 

4.2.6 Jordforurening 

Der er registreret en ejendom ca. 250 m nord for projektom-

rådet, hvor der er kortlagt en jordforurening på vidensniveau 

2 (V2). Det kortlagte areal fremgår af figur 4.2.6.1. 
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Jordforureningen er beliggende på ejendommen Lysabildgade 

94, 6470 Sydals. Vidensniveau V2 vil sige, at der er frem-

skaffet et dokumentationsgrundlag, der viser, at der på area-

let er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at 

forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og 

miljø. 

 

Det kortlagte areal ligger udenfor for projektområdet, og det 

vurderes ikke at indbefatte nogen risiko i forbindelse med 

den fremtidige vandstandshævning.  

 

 

Figur 4.2.6.1. Jordforureningskortlægning af ejendom beliggende ca. 250 m 

nord for projektområdet. Kilde Arealinfo.dk, 2013. 

 

4.2.7 Fredninger og arkæologiske forhold 

Der er ikke registreret fredede arealer inden for undersøgel-

sesområdet. Derimod er der registreret en fredet rundhøj, 

Laushøj, i projektområdets nordvestlige hjørne. Projektets 

gennemførelse vurderes ikke at have nogen indflydelse på 

det fredede fortidsminde og vil ikke være i konflikt med be-

skyttelseslinjen for fortidsmindet, da der ikke udføres nogen 

form for anlægsarbejde på denne lokalitet (se figur 4.2.7.1).  
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Figur 4.2.7.1. Oversigt over fredede fortidsminder og arkæologiske fund i og 

omkring projektområdet ved Birkepøl. De blå punkter angiver enkeltfund. 

Kilde: Arealinfo.dk. 

Orbicon har, som et led i forundersøgelsen, rettet henvendel-

se til Museum Sønderjylland vedr. de arkæologiske forhold. 

Museet har i den anledning afgivet følgende udtalelse: 

Udtalelse i henhold til museumslovens § 23: 

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har modtaget 

en forespørgsel vedr. det ovennævnte projekt og har foreta-

get en arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering. 

Det samlede projektområde dækker et areal på ca. 111 ha. 

Efter det oplyste skal projektet indeholde følgende tiltag: Af-

propning af grøfter og evt. skrab af topjord i terræn for etab-

lering af mindre vandhuller. Tilfyldning af grøfter skal ske ved 

skrab på grøftesiderne. Ved projektets sydøstlige grænse 

etableres et dige. Jord til diget påtænkes hentet i projektom-

rådets randzone eller fra højere liggende områder. Der skal 
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efter det oplyste ikke foregå andet gravearbejde. Placeringen 

af de enkelte tiltag er ikke oplyst. 

Der er registreret flere væsentlige jordfaste fortidsminder in-

den for projektområdet. Der er i alle tilfælde tale om gravhø-

je - nogle med dyssekammer (sb. 26-27, og 63-64, 105-107 

og 135, Lysabild Sogn). 

Blandt disse er den fredede Laushøj (sb. 26, Lysabild sogn) 

(se kortbilag). Der skal derfor søges om dispensation fra 100 

meter-zonen hos kommunen, som er myndighed på det om-

råde. Det skal her bemærkes, at denne arkæologiske udtalel-

se alene forholder sig til risikoen for at træffe på væsentlige 

fortidsminder ved anlægsarbejde indenfor det ansøgte områ-

de. 

Ud over de allerede kendte fortidsminder, som ligger indenfor 

projektområdet, vil der inden for området være risiko for at 

støde på flere endnu ikke registrerede fortidsminder f.eks. 

bopladser på de højere liggende områder. På lavere liggende 

områder kan der være risiko for at støde på bl.a. offerfund 

eller spor efter små aktivitetspladser fra stenalderen, vade-

steder og vandmølleanlæg. 

På den baggrund er det museets vurdering, at der er meget 

stor risiko for at træffe på væsentlige jordfaste fortidsmin-

der på de arealer, hvor der skal foregå jordarbejde under 10-

15 cm’s dybde. Museet anbefaler derfor en frivillig forunder-

søgelse af området. Da arealet overstiger 5.000 m2, skal ud-

gifterne hertil – jf Museumslovens § 26.2 – afholdes af byg-

herre. 

Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på 

området, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved an-

lægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved 

jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det 

ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af bygherre. 

De jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens § 

27. Derfor skal man, hvis man ved anlægsarbejde støder på 

et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, det 

berører fortidsmindet, og tilkalde Museum Sønderjylland - 

Arkæologi Haderslev. 
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Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev udarbejder 

gerne ved henvendelse fra bygherre budget og tidsplan for 

en frivillig forundersøgelse. Henvendelse til Per Ethelberg: 73 

52 34 62 eller Hans Chr. Andersen: 73 52 34 67. 

Det betyder, at gennemførelse af projektet forudsætter en 

forudgående vurdering af detailprojektet og muligvis en ar-

kæologisk undersøgelse, hvis udfald kan komme til at påvir-

ke projektets udførelse. 

 

4.3 Terrænforhold 

4.3.1 Digital højdemodel 

Sønderborg Kommune har stillet en digital højdemodel til rå-

dighed for den tekniske forundersøgelse. Den digitale højde-

model danner grundlag for alle forundersøgelsens terrænre-

laterede beskrivelser, analyser, beregninger og vurderinger.  

Den digitale højdemodel er udarbejdet på baggrund af laser-

scanning gennemført af BlomInfo A/S. Data er leveret som 

1,6 m grid med 25 cm ækvidistance (DVR90). Koter angivet i 

DNN er i rapporten omregnet til DVR90. For området gælder 

følgende sammenhæng: Koter i DVR90 = koter i DNN minus 

12,5 cm. 

4.4 Eksisterende afvandingstilstand 

Den eksisterende afvandingstilstand i undersøgelsesområdet 

lader sig ikke beskrive, idet den afhænger af, hvordan man 

driver pumperne i pumpelaget. Derfor tages der udgangs-

punkt i, at alle arealer er mulige at anvende til dyrkning, hvis 

pumperne drives hensigtsmæssigt. Det vil sige at afvan-

dingsdybden er større end 1 meter. 

4.5 Naturforhold 

Naturregistreringer er gennemført i oktober 2012 for Søn-

derborg Kommune af Linnea Consult Aps.  

4.5.1 Naturregistreringer ved Pøl 2012 

Der er gennemført registreringer i et godt 250 ha stort om-

råde ved Pøl på Sydals. Der blev i den vejledende § 3-

registrering registreret i alt godt 122 ha natur fordelt på 35 

arealer, heraf 10 søer, 16 enge, 7 moser og 2 overdrev. Den 



 

Sønderborg Kommune 

Teknisk forundersøgelse af vådområdeprojekt ”Birkepøl”  

  26 / 86 

 

hidtidige vejledende registrering udgør ca. 40 ha fordelt på 

23 arealer.  

Det generelle indtryk ved feltarbejdet er, at der – som natur-

område - er tale om et næringspåvirket og generelt botanisk 

forarmet område med en lille artsrigdom. En væsentlig del af 

området vurderes dog at være omfattet af naturbeskyttelses-

lovens § 3, og arealerne drives formodentlig gennemsnitligt 

mindre intensivt i dag end for 20-30 år siden.  

4.5.2 Metode til naturregisteringer 

Feltarbejdet foregik 2. og 4. oktober, og det vil uundgåeligt 

påvirke registreringerne i forhold til en lignende besigtigelse 

midt i feltsæsonen. Det vurderes dog, at forholdende var 

fuldt tilstrækkelige til at gennemføre en meningsfuld registre-

ring i de pågældende områder i begyndelsen af oktober må-

ned.  

Feltarbejdet er udført efter DMU’s metode til basisregistrering 

af naturarealer, dog uden dokumentationscirkel for de regi-

strerede områder.  

Der er dannet en shape-fil med afsæt i det eksisterende § 3-

lag. De eksisterende arealer er ændret og flyttet, og det er 

derfor nødvendigt at erstatte de eksisterende § 3-arealer i 

kommunens system. Stort set alle arealer er justeret i større 

eller mindre grad.  

Det fremsendte lag rummer foruden arealer til § 3-

registreringen også en lang række arealer, der ikke er blevet 

registreret. I feltet ”beskyttet” er de beskyttede arealer angi-

vet med et ”ja”. For de ikke beskyttede arealer er der i man-

ge tilfælde angivet en bemærkning i GIS-tabellen i kolonnen 

”Bemerkning”.  

Feltregistreringer er tastet ind i feltskemaer i Word. Et over-

sigtsfoto fra hver lokalitet er kopieret direkte ind i feltskema-

et med et lille kort, de angiver hvor billedet er taget. For 

hver art er det angivet om arten er registreret på et ”relativt 

upåvirket areal - A” eller ”et tydeligt påvirket areal - B”. Alle 

arealer bortset fra ét (Areal18) blev dog vurderet at være B-

arealer. Når der er anvendt betegnelsen ”BB” i felterne angi-

ver det, at arten er dominerende på hele eller en væsentlig 

del af arealet. 
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4.5.3 Vurdering af potentielle levesteder for bilag IV-arter 

I faglig rapport fra DMU nr. 635 (Håndbog om arter på habi-

tatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlæg-

ning) fra 2007 er opsummeret den kendte udbredelse af bi-

lag IV arters forekomst i 10 X 10 km –kvadrater i hele lan-

det. På baggrund af denne rapport og kommunens øvrige 

kendskab til forekomst af bilag IV-arter er det vurderet hvil-

ke arter, der vil kunne forekomme i eller nær området ved 

Pøl, disse arter er gennemgået nedenfor. 

 

Flagermus (Vandflagermus, brunflagermus, langøret fla-

germus, sydflagermus, troldflagermus, pipistrelflagermus og 

dværgflagermus) 

Generelt for de nævnte arter af flagermus gælder, at de ofte 

benytter hulheder i træer eller huse som opholdssted om da-

gen og under vinterdvalen. Føden består af insekter som 

fanges i luften nær vådområder, marker, skove og levende 

hegn. De enkelte arter af flagermus har forskellige præferen-

cer mht. fødesøgningsområde. I birkemosen i den nordøstlige 

del af området findes en del større træer, hvor der er poten-

tiale for flagermus (typiske træer med huller/hulheder), og 

mosen danner et markant skovbryn mod det øvrige område.  

Selvom der ikke er registreringer af flagermus i området, 

vurderes det, at en eller flere af de nævnte arter af flager-

mus fouragerer eller yngler i området. 

Odder 

Odder er endnu ikke kendt fra Als, men arten er under hurtig 

spredning i det sydlige Jylland i disse år. Odderen lever i til-

knytning til vådområder, og den findes i såvel stillestående 

som rindende vand i især moser og søer med store rørskovs-

områder. For at odderen kan trives i levedygtige bestande, 

skal der være våde naturområder med et højt naturindhold. 

Odderens yngle- og rasteområder kan være svære at lokali-

sere, men de knytter sig primært til moser, krat, skov eller 

andre naturområder der er relativt uforstyrret. Det vurderes, 

at de mange fugtige til våde arealer i området kan udgøre et 

muligt levested for arten, den dag odderen når frem til Syd-

als. 

Løvfrø 

Løvfrø yngler i mange forskellige typer vandhuller og vådom-

råder. Mest optimale er lavvandede tidvise vandhuller og 

oversvømmelser på afgræssede arealer. Uden for yngletiden 
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opholder løvfrøen sig især i brombærbuske i levende hegn, 

krat og skovbryn. Løvfrø findes i store bestande på Als, men 

er ikke registreret på den sydligste del hvor Pøl ligger. Det er 

dog ikke usandsynligt, at nogle af de mere eller mindre per-

manente vandhuller, der findes i området vil kunne huse ar-

ten.  

Spidssnudet frø 

Spidssnudet frø findes i mange typer af vandhuller, lige fra 

ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt 

overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. 

Spidssnudet frø er afhængig af, at vandhullet er omgivet af 

fugtige udyrkede arealer som fødesøgnings- og rasteområde. 

Arten er ikke sjælden på Als, og forekommer formodentlig i 

området.  

Strandtudse 

Strandtudse yngler oftest i søer uden bevoksning eller søer, 

der tørrer ud i løbet af sommeren. Arten er ikke registreret i 

Pøl, men det vurderes at flere af de nyetablerede vandhuller 

eller midlertidige lavninger på de fugtigste enge kan være 

egnede levesteder for arten.  

Stor vandsalamander 

Stor vandsalamander foretrækker rene, dybe vandhuller i el-

ler nær skov. Uden for yngletiden lever salamanderne på 

land og gemmer sig om dagen under sten og træstammer og 

i gamle musehuller. Flere af de vandhuller og moser, der fin-

des i området er potentielle levesteder for stor vandsalaman-

der. Arten er ikke registreret i området, men findes på en 

række andre lokaliteter på Als. 

Markfirben 

Markfirben findes på åbne, varme, solbeskinnede skråninger 

med veldrænet jord og lav vegetation. Markfirbenet yngler 

på solvendte skråninger som er af altafgørende betydning for 

arten. Markfirben er i 2008 uden held eftersøgt på overdrevs-

lokaliteten ved diget i den sydlige del af området. Overdrevet 

findes imidlertid på en ret åben og sydvendt skråning, og det 

kan ikke udelukkes at arten findes i området.  

Løgfrø 

Løgfrø yngler i lavvandede vandhuller, søer og vådområder, 

og kan også yngle i temporære vandhuller og oversvømmel-

ser. Ynglesucces kræver lysåbne vådområder eller vådområ-
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der med lysåbne og lavvandede partier. Arten opholder sig 

uden for vandhullet især på arealer med løs sandet overjord, 

og især på steder hvor der er partier med lav vegetation, ba-

re sandflader eller bar muldjord, hvor det er let for frøen at 

grave sig ned. Løgfrøen er nataktiv, og om dagen ligger den 

nedgravet, typisk 10 – 30 cm under jordoverfladen.  

Der er ikke registreret løgfrø ved Pøl, og det vurderes at kun 

få vandhuller i området vil være egnede til at arten vil kunne 

trives. Der findes desuden stort set ikke arealer med løs 

overjord som frøen vil kunne grave i.  

4.5.4 Områdets største naturværdier 

Landbrugsdriften har formodentlig tidligere været mere in-

tensiv i store dele af området. Arealinddeling i forbindelse 

med registreringen fremgår af figur 4.6.4.1. Det vurderes, at 

en del nye arealer har vokset sig ind i § 3-beskyttelsen, især 

som engarealer. Langt de fleste enge er dog præget af den 

tidligere mere intensive drift, og de er generelt relativt arts-

fattige. Enkelte arealer skiller sig ud ved ikke at være una-

turligt næringspåvirkede. Det gælder dels dele af engen cen-

tralt i området (areal18), dels overdrevet på strandvolden 

foran diget syd for området (areal62). Engen centralt i mo-

sen rummer i små partier en karakteristisk fattigkærsvegeta-

tion med bl.a. blåtop, hirse-star, tormentil, eng-viol og hun-

de-hvene. Der er ikke tale om sjældne arter, men det er ar-

ter, som kun kan findes på næringsfattige voksesteder med 

ekstensiv drift i form af afgræsning eller høslæt. Det upåvir-

kede areal udgør næppe mere end ca. 2500 m2 på engen.  
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Figur 4.6.4.1. Oversigt over naturarealer udpeget ved naturregistreringen i 

oktober 2012 i undersøgelsesområdet ved Birkepøl. Kilde: Linnea Consult 

Aps, 2012. 

Overdrevet, der ligger udenfor diget på strandvolden, rum-

mer tilsvarende en relativt artsrig vegetation, der er karakte-

ristisk for naturlige strandvolde og strandoverdrev. Overdre-

vet ligger uden for undersøgelsesområdet og vil således ikke 

blive påvirket af et eventuelt projekt. 

Selve birkemosen (Areal19) er generelt kraftigt afvandet og 

næringspåvirket. Mindre partier i mosen rummer rester med 

almindelige mose-arter som top-star, almindelig skjolddra-

ger, hjortetrøst og smalbladet mangeløv. Den største værdi 

ved mosen er formodentlig, at der efterlades gamle døde bir-

ketræer på arealet, og de udgør vigtige biotoper for f.eks. 

mange arter af insekter og fugle, ligesom bl.a. flagermus vil 

kunne udnytte de døde træer som levesteder. Selvom mosen 

botanisk set er ret forarmet rummer den pga. dynamikken i 

området væsentlige værdier. Bemærk, at en betydelig del af 

træerne blev fældet og fjernet i 2011/2012. Mosen vil ikke 

blive påvirket af et eventuelt projekt. 
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4.6 Vandmiljø 

4.6.1 Fisk 

Der er ifølge udsætningsplanen for Als (”Plan for fiskepleje 

for alsiske vandløb. Distrikt 11, vandsystem 01-27d”) ikke 

foretaget undersøgelser af fiskefaunaen i vandløbene i og 

ved undersøgelsesområdet, da vandløbene er vurderet til at 

være uegnede som levesteder for ørreder. Da der er tale om 

vandsystemer, hvorfra vandet pumpes ud i havet, er der ikke 

frie migrationsmuligheder for fisk til og fra vandløbene i Bir-

kepøl. Det er dog overvejende sandsynligt, at der i vandlø-

bene findes: 3-pigget hundestejle, 9-pigget hundestejle og 

ål. Såfremt der i oplandet findes søer med bestande af typi-

ske søfisk, er der også mulighed for forekomst af gedde, 

skalle og aborre. 

4.7 Geologi og jordbundsforhold 

4.7.1 Jordbundstype 

Ifølge jordartskortet på arealinfo.dk, er jordbunden i under-

søgelsesområdet helt overvejende domineret af ferskvands-

dannelser, se figur 4.8.1.1. 

 

Figur 4.8.1.1. Oversigt over jordbundsforholdene i undersøgelsesområdet 

Birkepøl (kilde: arealinfo.dk). 

Der er, i forbindelse med undersøgelse af risiko for udvask-

ning af fosfor, gennemført 64 boringer med beskrivelse af 

jordtypen i de øverste ca. 30 cm af jordsøjlen, se bilag 4.  
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Resultaterne fra denne undersøgelse viser, at topjorden 

overvejende er minerogen (volumenvægt > 1.000 kg/m³ og 

højt tørstofindhold), men at der er parceller med et større 

indhold af tørv i topjorden (volumenvægt < 600 kg/m³ og 

lavt tørstofindhold).  

4.7.2 Okker 

Arealerne i undersøgelsesområdet er for hovedpartens ved-

kommende karakteriseret som okker-klasse II, det vil sige 

arealer med middel risiko for okkerudvaskning i forbindelse 

med afvanding og dræning, se figur 4.8.2.1. 

 

Figur 4.8.2.1. Oversigt over klassificeringen af undersøgelsesområdet Birke-

pøl med hensyn til risiko for okkerudledning i forbindelse med dræning. 

4.8 Hydrologi i undersøgelsesområdet 

4.8.1 Opland til projektområdet 

Der er til brug ved analysen af den fremtidige kvælstoffjer-

nelse i undersøgelsesområdet foretaget afgrænsning af op-

landene til undersøgelsesområdet, se figur 4.10.1.1. 
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Figur 4.10.1.1. Oversigt over afgrænsningen af oplandene til undersøgelses-

området. omkring Birkepøl. De røde linjer afgrænser de nuværende af-

strømningsoplande. De grønne linjer afgrænser undersøgelsesområdet mens 

den grønne skravering angiver afstrømningsoplandet til projektområdet  

4.8.2 Vandløb 

Området er karakteriseret ved mange åbne drængrøfter og 

pumpekanaler, se figur 4.10.2.1.  

Under de eksisterende forhold ledes vandet fra den vestlige 

og nordvestlige del af afstrømningsoplandet til havet via den 

åbne del af Landkanalen og den rørlagte del af Landkanalen, 

se figur 4.10.2.1. I vinterhalvåret ledes vandet direkte ud i 

havet via Landkanalen, mens det i sommerhalvåret af hen-

syn til badevandskvaliteten ledes til via Kanal G og Kanal A til 

pumpestationen og derfra ud i havet. Ved store vandføringer 

kan vandet fra Landkanalen via et stigbord ledes til Kanal E 

og via Kanal A til pumpestationen.  



 

Sønderborg Kommune 

Teknisk forundersøgelse af vådområdeprojekt ”Birkepøl”  

  34 / 86 

 

 

Figur 4.10.2.1. Åbne drængrøfter og pumpekanaler i området 

Under de fremtidige forhold vil vandet fra det nordvestlige 

afstrømningsopland, som under de nuværende løber i den 

åbne del af Landkanalen, blive ledt i Kanal E. Hermed vil 

Landkanalen i fremtiden kun afvande sommerhusområdet 

Skovmosen samt modtage vand fra den rørlagte del af Land-

kanalen. 

4.8.3 Karakteristiske afstrømninger og vandføring 

Til vurdering af afstrømningsforholdene i projektområdet er 

der anvendt data fra den hydrometriske station ved Vibæk, 

opstrøms Vibæk Vandmølle (HYMER målestation 41.08), hvor 

oplandet er opgjort til 11 km2.  

Målestationen er placeret ca. 5 km fra projektområdet men 

ikke i afstrømningsoplandet til undersøgelsesområdet. På 

grund af den begrænsede afstand mellem målestationen og 

undersøgelsesområdet og de sammenlignelige jordtyper i af-

strømningsoplandene er det vurderet, at data fra målestation 

41.08 er repræsentativ for afstrømningsoplandet til Birkepøl.   

På baggrund af de hydrometriske data fra målestation 41.08, 

Vibæk, har Orbicon beregnet de i tabel 4.10.3.1 viste karak-

teristiske afstrømninger.  
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Afstrømning 

l/sek/km² 

Sommer-

middel 

Vinter-

middel 

Vinter-

median-

maksi-

mum 

5-

årsmak-

simum 

Vibæk 1,7 10,3 53,5 87,7 

 

Tabel 4.10.3.1. Karakteristiske afstrømninger (l/sek/km²) for Vibæk givet 

som døgnmiddelværdier. 

4.8.4 Afvandingsforhold i undersøgelsesområdet 

Der findes i området drænsystemer, der består af åbne 

drængrøfter, underjordiske drænledninger og diger, se teg-

ning nr. 001. 

Drænsystemer og -grøfter er nærmere beskrevet i afsnit 

4.12.5. 

4.9 Nuværende kvælstofbelastning 

Der er udført beregninger af kvælstofbelastning med bag-

grund i DMU’s tekniske anvisninger nr. 19 (Hoffmann et al. 

2003). Der er desuden taget hensyn til Naturstyrelsens an-

visninger for udregning af kvælstofbelastning med de seneste 

rettelser fra marts 2011 (kilde: www.vandprojekter.dk). 

En vigtig forudsætning for en vurdering af kvælstoffjernelsen 

i et område er kendskab til kvælstoftransporten til området. 

Beregningerne er angivet som en gennemsnitlig transport af 

kvælstof til det kommende vådområde (resultatet af bereg-

ningerne er vist i bilag 1). 

Til vurdering af kvælstoftilførslen til området er anvendt de 

karakteristiske afstrømninger gennemgået i afsnit 4.9.3. Med 

denne er der beregnet en årsnedbør, der er direkte vandfø-

ring i vandløbene, og for målestation 41.08 er den opgjort til 

208 mm/år. 

Det direkte opland, fratrukket projektområdet, er ud fra to-

pografiske vandskel vurderet til et samlet areal svarende til 

193 hektar. Det samlede vandløbsopland til projektområdet 

er opgjort til 466 hektar.  

Dyrkningsgraden er anslået til ca. 85 % for det direkte op-

land, mens det er anslået, at ca. 82 % af vandløbsoplandet 

består af dyrkede arealer, mens andelen af sand inden for 
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det direkte opland og vandløbsoplandet anslås til henholdsvis 

0 % og 10 %. 

Ved beregning af det årlige kvælstoftab per hektar opland 

tages udgangspunkt i nedenstående formel: 

Ntab = 1,124  exp(-3,080 + 0,758  ln(A) - 0,0030  S + 

0,0249  D) 

hvor Ntab er det gennemsnitlige årlige kvælstoftab per hek-

tar nedsivningsområde, A er vandbalancen (nettonedbørs-

overskuddet) i mm/år for nedsivningsområdet, D er andelen 

af dyrket areal i % for nedsivningsområdet, mens S er ande-

len af sandjord i % for nedsivningsområdet. 

På denne baggrund kan kvælstoftransporten til området op-

gøres som vist i tabel 4.10.1. 

Kvælstoftab pr ha direkte opland, Ntab 25,1 kg N/ha/år 

Kvælstoftab pr ha vandløbs opland, Ntab *  
21,9 kg N/ha/år 

Årligt tab af kvælstof i det direkte opland 4,9 tons N 

Årligt tab af kvælstof i vandløbsoplandet * 10,2 tons N 

Samlet årligt tab af kvælstof 15,1 tons N 

Tabel 4.10.1. Kvælstoftransport til projektområdet ved Birkepøl (afvigelser skyldes afrundinger i tabel-
len).  

 

4.10 Nuværende fosforbelastning 

Fosfortransporten til projektområdet ved Birkepøl er vurderet 

ud fra erfaringstal fra landovervågning af de såkaldte LOOP-

oplande. 

 

Det vurderes, at fosforkoncentrationen i det tilstrømmende 

vand til projektområdet vil være nogenlunde sammenligneli-

ge med de koncentrationer, der er målt i Lillebæk på Fyn, der 

er et af de små og lerede landovervågningsoplande inden for 

LOOP. Ligeledes har oplandet en høj dyrkningsintensitet (89 

%). I Lillebæk er der som gennemsnit målt total-fosfor kon-

centrationer på ca. 150 μg/l (Grant et al., 2007 og 2009). 

 

I det følgende er der benyttet en gennemsnitlig fosforkon-

centration på 150 μg total-P/l. 
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Tages der udgangspunkt i et samlet vandløbsopland til pro-

jektområdet på 4,7 km2 og et direkte opland på 1,9 km2 

samt en årsmiddelafstrømning på 6,4 l/s/km2, resulterer det i 

en samlet fosfortransport gennem projektområdet på 0,2 

tons total-P/år, svarende til en fosforudvaskning på 0,30 kg 

fosfor per hektar opland. 

 

4.11 Supplerende undersøgelse af fosfor- og jernindhold i 

jordbunden til vurdering af risiko for fosforlækage 

For at kunne foretage denne vurdering er der gennemført en 

udpegning af de arealer, hvor der kunne være størst risiko 

for fosforlækage i forbindelse med øget fugtig-

hed/vanddække (se figur 4.11.1.1).  

 

Fra disse lokaliteter er der gennemført en såkaldt bicarbonat 

dithionit ekstraktion (i det følgende benævnt BD-ekstraktion) 

af indholdet af total-fosfor og total-jern. Molforholdet mellem 

BD-ekstrahérbart total-jern og total-fosfor siger noget om, 

hvor mættet en given jord er med fosfor, og dermed hvor 

stor risikoen er for lækage ved ændrede redoxforhold, som 

vil opstå ved vandmætning af arealerne. 

 

Metoden følger beskrivelserne i Etablering af P-ådale, faglig 

rapport fra DMU nr. 840. 

 

Der er analyseret i alt 64 prøver inden for projektområdet. 

Ved hvert felt er der umiddelbart under førnelaget udtaget en 

ca. 25 cm dyb jordprøve fra i alt 16 delområder spredt over 

feltet. Hvert felt er på ca. 1 - 2 ha.  

 

Analyseresultaterne for BD-ekstraktion af total-fosfor og to-

tal-jern fremgår af bilag 4.  
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Figur 4.11.1.1. Røde stjerner viser centrum af de udpegede felter for prøve-

tagning samt felternes identifikationsnumre. Felterne (1 - 2 ha) er primært 

udvalgt, så de repræsenterer intensive dyrkningsarealer og/ eller naturarea-

ler, der vådsættes i stor udstrækning. Desuden indgår de kommende infiltra-

tionsarealer (turkise skraveringer) i de undersøgte arealer. Data vist på 

gennemskinneligt afvandingskort på orthofoto (COWI 2012).   

4.12 Tekniske anlæg i undersøgelsesområdet 

4.12.1 Broer og veje 

Som det fremgår af tegning 001 afgrænses undersøgelses-

områdets syd–sydvestlige del af vejen ”Pøl”. Den del af ve-

jen, som forløber langs områdets sydvestlige del, har et for-

løb i ca. kote 1,6 – 2,5 m DVR90, mens den del af vejen, 

som forløber langs den sydlige del af området, har et forløb i 

ca. kote 0 – 1,7 m DVR90. Vejtraceet for vejen vil med pro-

jektets gennemførelse skulle sikres, som minimum på dels-

trækninger, mod den højere vandstand i området.  Rørunder-

føringer vil ligeledes skulle sikres med sikringssten (alterna-

tivt lukkes de). 

 

4.12.2 Bygninger og anlæg 

Der er ikke registreret landejendomme og/eller gylletanke 

inden for eller i umiddelbar nærhed af undersøgelsesområ-

det, som projektets gennemførelse vil kunne påvirke.  
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Sommerhusområdet ”Skovmosen” ligger uden for undersø-

gelsesområdets sydvestlige del og vurderes ikke at blive på-

virket af projektets gennemførelse.  

 

4.12.3 Pumpestationer og diger 

Projektområdets nuværende hydrologi er styret af Afvan-

dingslavet Lysabild-Skovby. Afvandingslavet håndterer al 

drift af diger, kanaler og pumper. Pumpelaget består dels af 

lodsejere med landbrugsarealer og dels af ejere af sommer-

huse i området Skovmosen.  

 

Af vedtægterne for pumpelaget fremgår bundkoter på vand-

løb og topkoter på diger samt pumpernes placering og kapa-

citet. 

  

Pumpestationen er beliggende ca. 500 m syd for undersøgel-

sesområdet. Pumpestationen er beliggende på indersiden af 

diget i ca. kote 1,80 m DVR 90 og består af to pumper med 

en pumpekapacitet på hhv. 200 og 500 l/s. Med en samlet 

pumpekapacitet vil pumperne kunne bortpumpe en vandfø-

ring svarende til mellem en 5-års- og en 10-års-

maksimumsvandføring.  

 

Der pågår netop nu en ændring af pumpelagets udstrækning 

og omlægning af vandløbene indenfor, der skal være med til 

at sikre sommerhusområdet Skovmosen. Forslag til fremtidig 

udstrækning af pumpelaget og vandløbene indenfor fremgår 

af fig. 4.12.3.1. 
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Fig 4.12.3.1. Oversigt over pumpelaget Lysabild-Skovby. Med rød streg er 

vist pumpelagets interesseområde og med blå streg vandløbene indenfor 

pumpelaget. Endvidere fremgår pumpestationens placering. 

 

4.12.4 Ledninger og kabler 

Der er søgt oplysninger om ledninger og kabler mv. via led-

ningsregistret LER. Det fremgår af søgningen, at der findes 

følgende ledningsejere i undersøgelsesområdet:  

Sønderborg Forsyningsservice A/S, Sønderborg Kommune, 

TDC, Syd Energi Net, NRGI Net, DONG. 

Det skal bemærkes, at det område der er søgt ledingsoplys-

ninger i, generelt er noget større end det område, som vil 

kunne blive påvirket ved gennemførelsen af projektet. Der er 

derfor fremkommet oplysninger om ledningsanlæg, som ikke 

vil kunne blive berørt af projektet og kun de ledningsanlæg, 

der potentielt vil kunne blive berørt er indtegnet på kort og 

omtalt nedenstående. 

Alle relevante ledingsoplysninger fremgår af tegning 001. 

Sønderborg Forsyningsservice A/S oplyser, at de ikke har 

ledninger indenfor området, men de har spildevandslednin-

ger, som forløber udenfor områdets nordlige og vestlige side. 

Nord for undersøgelsesområdet løber en Ø 315 PVC spilde-

vandsledning, mens der vest for løber en Ø250 PVC spilde-
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vandsledning som har forbindelse til en Ø160 PVC i området 

Skovmosen. 

TDC oplyser, at de har et kabel nedgravet på den nordlige 

side af vejen Pøl som forløber øst-vest langs projektområdet 

sydlige del. 

Syd Energi Net har oplyst, at de ikke har kabler inden for un-

dersøgelsesområdet. Derimod har de udenfor områdets syd-

østlige del et mellemspændingskabel, som forsyner pumpe-

station og vindmøller. Ligeledes oplyser de, at der er indmålt 

et fremtidigt trace for et lyslederkabel fra Skovmosen til 

pumpestation og vindmøller via vejen Pøl. Syd Energi Net har 

en række ledninger i sommerhusområdet Skovmose, men 

disse er ikke relevante for nærværende projekt. 

NRGI Net/El:Con A/S oplyser, at de ikke har ledninger inden-

for undersøgelsesområdet. Derimod har de på veje og stier i 

Skovmosen har ledninger mellem masterne til gadebelys-

ning. Gadebelysningen ejes af Sønderborg Kommune og ved-

ligeholdes af El:Con El-Anlæg. 

4.12.5 Dræn og afvandingsgrøfter 

Der er søgt oplysninger om dræn og drænede arealer i un-

dersøgelsesområdet i Orbicons drænarkiv. Desuden er der i 

forbindelse med den ejendomsmæssige forundersøgelse fun-

det enkelte supplerende oplysninger omkring dræn. De fund-

ne dræn og drænbrønde er vist på tegning 001.  

Som det fremgår af tegning 001, er der både interne dræn-

systemer indenfor undersøgelsesområdet og større drænsy-

stemer, der afvander det direkte opland til undersøgelsesom-

rådet. Undersøgelsesområdet er primært afvandet via kana-

lerne, der er en del af pumpelaget Lysabild-Skovby. 

Det forudsættes, at drænsystemerne fra det direkte opland 

kan omlægges til overrisling med henblik på kvælstoffjernel-

se. Det vil imidlertid være nødvendigt at foretage indmåling 

af drænene i detailprojekteringsfasen for at sikre, at de kan 

omlægges uden konsekvenser for de bagvedliggende arealer. 
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5 SKITSEPROJEKTETS IDÉ OG OVERORDNEDE INDHOLD 

Skitseprojektet for de fremtidige forhold i undersøgelsesom-

rådet Birkepøl er helt overordnet udarbejdet under iagttagel-

se af de bindinger, der er nævnt i kapitel 1. 

Det betyder, at der ved udformningen af skitseprojektet er 

lagt stor vægt på at skabe en sø, på at sikre sommerhusom-

rådet Skovmose mod oversvømmelser og på at bevare en 

birkemose i området. 

Den tilsigtede kvælstoffjernelse i projektområdet opnås pri-

mært gennem tre virkemidler:  

 Afbrydelse af eksisterende dræn og grøfter i projekt-

området og infiltrering af drænvandet fra de direkte, 

aktuelt intensivt dyrkede oplande, gennem lavbunds-

arealerne omkring den fremtidige sø.  

 Ekstensivering af den landbrugsmæssige udnyttelse af 

arealerne i projektområdet.  

 Etablering af en sø. 

5.1 Afgrænsning af projektområdet 

Mod nord og vest er projektgrænsen overordnet set bestemt 

af ådalens afgrænsning, idet dalskrænterne danner naturlige 

skel mellem ådalens flade lavbundsjorder og de omgivende 

højjorder. Mod øst vil projektområdet blive afgrænset af det 

fremtidige dige, mens det mod syd vil blive afgrænset af Pøl-

vejen. 

Det er dernæst opgjort, hvor stort et areal, der fremover vil 

have en afvandingsdybde mindre end 1 meter, og ud fra det 

er afgrænsningen af projektområdet fastlagt. Det resulterer i 

et projektområde med en udstrækning på 113 ha. 

Denne afgrænsning af projektområdet har været anvendt i 

den dialog, der har været med lodsejerne i den ejendoms-

mæssige forundersøgelse. 

Af dialogen i den ejendomsmæssige forundersøgelse fremgår  

det, at såfremt projektet skal gennemføres, vil der være be-

hov for en arrondering af projektgrænsen ved flere lodsejere. 

Et foreløbigt overblik over behovet for arrondering findes be-
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skrevet i rapporten omden ejendomsmæssige forundersøgel-

se. Men det er imidlertid først ved forhandlingerne med de 

enkelte lodsejere om en endelig aftale, at den præcise arron-

dering kan fastlægges. 

På den baggrund er der i den resterende del af denne rapport 

arbejdet med et projektområde på 113 ha. 

5.2 Omlægning af vandløb 

Ved projektets gennemførelse planlægges Landkanalen og 

kanal E omlagt, så alt vandet fremover føres via kanal E ind i 

projektområdet. Dermed vil der fremover kun strømme en 

meget begrænset mængde vand gennem det nuværende for-

løb af Landkanalen ind gennem Skovmose, svarende til den 

mængde vand, der kommer til Landkanalens sydlige forløb. 

Såfremt det måtte ønskes af sommerhusejerne i Skovmose, 

kan vandet fra det rørlagte Landkanalen pumpes ind i pro-

jektområdet, for at sikre Skovmose yderligere. Det ligger dog 

udenfor vådområdeprojektets rammer at finansiere en pum-

pe og drift af denne, men vandet fra vandløbet vil kunne bi-

drage til en øget kvælstofomsætning.  

 

5.3 Afbrydelse af dræn 

Projektets målsætning – fjernelse af kvælstof og tilbagehol-

delse af fosfor – planlægges delvist opfyldt gennem afbrydel-

se af de dræn, der i dag leder drænvand fra oplandsarealer-

ne og til dels også arealerne i projektområdet uforsinket til 

vandløbene indenfor undersøgelsesområdet. 

 

Ved afbrydelse af dræn og tilkastning af grøfter i passende 

afstand fra den fremtidige sø tvinges drænvandet ud på ter-

ræn og/eller tvinges til at sive gennem ådalens tørvejorder 

på vejen frem mod vandløbet. Herved skabes der gennem 

overrisling grundlag for en effektiv fjernelse af kvælstof og 

tilbageholdelse af fosfor. 

 

5.4 Etablering af en sø 

Ved etablering af en dæmning ved den østlige kant af pro-

jektområdet etableres en sø, der i den gennemsnitlige som-

mersituation vil have en størrelse på cirka 54 ha. Søen vil 

blive lavvandet og effektiv til kvælstoffjernelse, idet mere 
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end en tredjedel af projektets samlede kvælstoffjernelse vil 

ske i søen, jf. senere. 
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6 ANLÆGSARBEJDER OG –ØKONOMI 

De anlægsmæssige ændringer, der anbefales foretaget, har 

overordnet til formål at optimere reduktion af kvælstofbe-

lastning fra grøfter, dræn mv. fra oplandet omkring Birkepøl. 

Desuden ledes hele vandføringen fra Landkanalen ind over 

engene med det formål at supplere kvælstofomsætningen i 

vådområdet.  

Virkemidlerne består overordnet af vandstandshævninger i 

engene ved at hele vandmængden fra Landkanalen ledes via 

Kanal E til engene i den nordvestlige del af projektområdet. 

Der etableres et dige med overløbsbygsværk i projektområ-

dets sydøstlige del, hvor overløbsbygværket afvander til det 

eksisterende kanalsystem som er forbundet til pumpestatio-

nen. Ligeledes etableres der et dige langs Landkanalen og 

grusvejen Pøl hæves. Udvalgte grøfter sløjfes og tilkastes in-

den for projektområdet.  

6.1 Projekterede ændringer, projektomfang  

De overordnede virkemidler, som anvendes, er en generel/ 

permanent hævning af vandspejlet i vådområdet ved etable-

ring af dige langs områdets sydøstlige kant kombineret med 

en sløjfning/omlægning af udløbene fra hoveddræn og grøf-

ter til terrænniveau, hvor det er muligt, uden påvirkninger 

uden for projektområdet. Ligeledes føres eksisterende vand-

føring for Landkanalen ind i vådområdet fremover. 

6.1.1 Jordbundsforhold i projektområdet 

Som beskrevet i afsnit 4.8.1 er jordbunden i området pri-

mært ferskvandsdannelser. Der vil på baggrund af dette 

kunne påregnes områder med blødbund og der vil derfor væ-

re delstrækninger i traceet for de projekterede diger, hvor 

dette kan forekomme. Derfor er det en forudsætning, at der i 

forbindelse med detailprojekteringen gennemføres geotekni-

ske vurderinger af jordbundsforhold i digetracéerne. Dette 

med henblik på valg af metode og tidshorisont specielt ved 

etablering af digerne. 

6.1.2 Anlægselementer 

De anlægsarbejder og projektelementer, der anbefales fore-

taget, består overordnet af: 

 Rydning af markhegn, træbevoksninger og læhegn i 

det kommende vådområde 
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 Landkanalen afbrydes ca. 120 m nedstrøms vejen Ru-

bæk. 

 Lukning af tilløb til vandløb og hovedafvandingsgrøfter 

i projektområdet. 

 Tilpasninger, forlægning og eventuel afbrydelse af 

dræn og grøftetilløb.  

 Etablering af dige i områdets sydøstlige del. 

 Hævning af terræn/digestykke langs Landkanalens 

østlige side i områdets nordvestlige del. 

 Etablering af afløb fra vådområdet i ny dige i områ-

dets sydøstlige hjørne. 

 Sikring/hævning af vejen Pøl 

 Lukning af rørunderføring ved vejen Pøl og ved ny di-

ge  

 Afsluttende tilpasninger og retablering i området 

 

6.2 Indledende arbejder, rydninger mv. 

6.2.1 Rydninger 

Ved etablering af vådområdet anbefales læhegnene og skov-

områder i projektområdet ryddet. Trærækkerne vil være et 

fremtidigt forstyrrende visuelt element i det ellers åbne våd-

område, og træerne forventes derudover med tiden at gå ud, 

når vådområdet etableret.  

Træerne langs Landkanalen og grøfter fældes og fjernes. Ge-

nerelt anbefales, at pilevegetationen optaget med rod, mens 

andet løvtræ, f.eks. røn, eg og tilsvarende skæres ved roden.  

Omfanget af rydningen er opgjort til i alt ca. 5,5 ha beplan-

tede områder samt ca. 2 km læhegn. Områderne fremgår af 

tegning nr. 002. 

6.2.2 Markhegn 

Der findes indenfor projektområdet markhegn, som enten 

optages eller fjernes, alternativt flyttes midlertidigt og gen-
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opsættes. Mængden af hegn, der påregnes ryddet er via luft-

foto vurderet til ca. 2000 lbm.  

6.2.3 Vejadgange 

Adgang til projektområdet sker fra Rubæk, Nedervej, Eng-

mosen, Lysabildgade og Søen i nord og fra Birke og Pøl i den 

sydlige del. 

Derudover anvises lokale markveje med god bæreevne i om-

rådet. Konkrete lokale adgangsveje udvælges nærmere ved 

en detailprojektering, hvor adgangen og færdsel på arealerne 

også aftales nærmere med lodsejerne. 

 

6.3 Lukning af Landkanalen 

Den opstrøms ende af Landkanalen nordvest for projektom-

rådet lukkes, således at oplandsvandet fra nord alene afskæ-

res mod pumpekanalen (Kanal E). Landkanalen tilfyldes med 

råjord til terrænniveau på en 30-50 m strækning. Afløbet i 

Landkanalen mod sommerhusområdet mod syd bibeholdes. 

Som kanalsystemet er opbygget lige nu afvandes fortsat mod 

den nuværende pumpestation via Landkanalen og Kanal G til 

kanal A, som vist figur 4.12.3.1 samt på oversigtstegningen i 

tegning 002. 

Ved afbrydelsen ledes oplandsvandet fra nord og nordvest 

mod vådområdet og Landkanalens afvandingskapacitet øges 

lokalt i den nordvestlige del til fordel for de afvandingsmæs-

sige tiltag, der påtænkes for sommerhusområdet og oplandet 

nordvest herfor.  

Jorden til indfyldningen påregnes hentet ved skrab på balker 

og topjord på begge sider af kanalen. 

I alt påregnes indfyldt ca. 150-200 m3 råjord i kanalen.  

 

6.4 Etablering af diger 

Ved etableringen af vådområdet hæves vandstanden i områ-

det og det er derfor nødvendigt at sikre sommerhusområdet 

Skovmose, vejanlæg mv. udenfor projektområdet. Dette gø-

res bl.a. ved etablering af to fløjdiger i hhv. den nordvestlige 

del af området, langs Landkanalen og i projektområdets syd-
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østlige del, hvor der etableres afløb fra vådområdet til Kanal 

E. Digernes placering fremgår af tegning 002. 

6.4.1 Sydøstligt dige 

Der etableres et dige langs projektområdets sydøstlige del, 

hvor der i dag er en trampesti. Der udlægges en vold på ca. 

500 m, der forbinder vejen og det høje terræn ved enden af 

grænsen af projektområdet. Terrænniveauet under volden 

varierer imellem kote ca. -1,0 – 1,0 m DVR 90, og de nød-

vendige råjordsmængder til voldene udgør ca. 9.000 m3. For-

løbet ses på tegning 002.  

Volden påregnes udlagt med digekrone i kote minimum 1,0 

m DVR 90, som svarer til ca. 75 - 100 cm over den fremtidi-

ge vandstand i projektområdet.   

Volden etableres så vidt muligt på eksisterende terræn, 

eventuelt på geonet eller anden forstærkning/forbelastning 

efter behov. Der kan områdevist være blødbund i området. 

Forud for valget af anlægsmetode ved etableringen af volden 

og vurderingen af egnetheden af råjorden mv. skal der udfø-

res geoteknisk boringer i området til brug i detailprojekterin-

gen. 

Volden udformes med følgende hoveddimensioner: 

Færdig kronekote:  1,0 m DVR90  

Kronebredde:   2,00 m 

Sideanlæg mod grøft:  min. 1:3 

Sideanlæg mod vådområde: min. 1:4  

Volden etableres med trampesti på den færdige top, således 

at den nuværende adgangsvej frem til grusvejen ”Søen” og 

videre til vejene Lysabildgade/Gammelpøl bibeholdes.    

Voldens flader tilsås med områdetypiske græsser på siderne 

for hurtig stabilisering af topjorden. 

På digets yderside etableres eventuelt en afværgegrøft som 

sikkerhed mod en eventuel påvirkning af nedenfor liggende 

arealer. Grøften etableres med fald mod grøfterne som angi-

vet på tegning 002. Den opgravede jordmængde anslås at 
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udgøre ca. 500 m3, som indbygges i diget. Overgangen mel-

lem diget og vådområdet stensikres med et min. 20 cm tykt 

stenlag. Det anslås, at mængden af sten udgør ca. 400 m3. 

Der foretages jordbundsundersøgelser forud for detailprojek-

teringen for at afgøre hvorvidt råjorden er egnet til indbyg-

ning og i hvilket omfang der skal tilføres materiale til etable-

ring af volden. Foreløbigt tages der i beregning af anlægsom-

kostninger for etablering af diget udgangspunkt i, at der tilfø-

res råjord udefra. 

6.4.2 Nordvestligt dige 

Der etableres et dige langs projektområdets nordvestlige del, 

langs den østlige side af Landkanalen, hvor der i dag er en 

mindre forhøjning i terræn. Der udlægges en vold på ca. 125 

m, der forbinder grusvejen ved og det højere terræn ved 

Landkanlen længere mod nord. Terrænniveauet under volden 

varierer imellem kote ca. 0,1 – 1,4 m DVR 90, og de nød-

vendige råjordsmængder til voldene udgør ca. 800 m3 i faste 

geometriske indbygningsmål. Forløbet ses på tegning 002.  

Volden udlægges med digekrone i kote minimum 1,0 m DVR 

90, som svarer til 75 - 100 cm over den fremtidige vand-

stand i projektområdet.   

Volden etableres så vidt muligt på eksisterende terræn, 

eventuelt på geonet eller anden forstærkning/forbelastning 

efter behov. Der kan områdevist være blødbund i området. 

Forud for valget af anlægsmetode ved etableringen af volden 

og vurderingen af egnetheden af råjorden mv. skal der udfø-

res geoteknisk boringer i området til brug i detailprojekterin-

gen. 

Volden udformes med følgende hoveddimensioner: 

Færdig kronekote:  1,0 m DVR90  

Kronebredde:   2,00 m 

Sideanlæg mod grøft:  min. 1:3 

Sideanlæg mod vådområde: min. 1:4 

Alle voldens sider tilsås med områdetypiske græsser på si-

derne for hurtig stabilisering af fladerne. 
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Jordbundsundersøgelserne skal afgøre hvorvidt råjorden er 

egnet til indbygning og i hvilket omfang der skal tilføres ma-

teriale til etablering af volden. Der tages i beregning af an-

lægsomkostninger for etablering af diget udgangspunkt i, at 

der tilføres jord udefra. 

6.5 Afløb fra vådområdet via banket i dige 

Hovedafløbet fra vådområdet påregnes fortsat at ske til ho-

vedlandkanalen øst for vejen Pøl. De nuværende 2 grøftefor-

løb mod syd afskæres, og der etableres i stedet et nyt samlet 

afløb i diget lige øst for det oprindelige trace for pumpekana-

len, som vist på tegning 002. 

Den nuværende pumpestation påregnes drevet som hidtil, 

idet den samlede vandtilgang fra det samlede opland ikke 

ændres betydende over året. 

Afløbet samles i ét punkt i diget og udformes således at 

vandstandsvariationen i vådområdet dæmpes, dels skal den 

kunne passeres af de mennesker, som benytter vejen Pøl og 

adgangen ud på diget. 

I forhold til grøfternes nuværende funktion og fysiske tilstand 

forventes ikke krav om faunapassage for fisk i afløbet. Aflø-

bet dimensioneres således ikke som faunapassabel for fisk, 

hvilket under alle omstændigheder vil være vanskelligt ved 

de lave sommerafstrømninger. 

Afløbet udformes således at det fremtidige sommervandspejl 

(ved en sommermiddelafstrømning) kommer til at ligge om-

kring kote 0,10 m DVR90. Afløbet udformes fysisk som en 

lav bred banket med strømrende.  

Ved normale afstrømninger op til en medianmaksimumaf-

strømning (ca. 420 l/s) vil hovedparten passere i strømren-

den og ved større afstrømninger vil vandet også strømme 

over en del af banketten. Bankettens bredde tilpasses såle-

des at vandybden over denne bliver begrænset, selv ved 

ekstremafstrømningerne. Hoveddimensionerne tilpasses efter 

følgende: 

Banket: 

Banketbredde.  -> ca.10 m 
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Banketkote.   0,20 m DVR90 

Sideanlæg mod dige 1:2 

 

Strømrende: 

Bundbredde.  0,3 m 

Dybde.  0,2 m  

Bundkote.  0,00 m DVR90 

Sideanlæg.  1:1,5 

Banketten erosionssikres med sten, der indbygges i diget på 

banketfladen samt sider og i strømrenden. Der sikres even-

tuelt med geonet eller tilsvarende. 

Banketten og strømrenden forbindes til den nedstrøms pum-

pekanal(kanal E, som angivet i tegning 002) via en overgang 

på sydsiden af diget. Overgangen opbygges i råjord på ter-

rænet, fra digets sydside og frem til kanalbunden, der ligger i 

kote ca. -1,70 m DVR90. Forløbet frem til pumpegrøften på-

regnes en samlet længde på op til ca. 50 m, således at vand-

spejlsfaldet fra banketten til grøften ikke bliver større end 

maksimalt 40 promille.  Forløbet udformes i et dobbeltprofil, 

der gradvist indsnævres fra ca. 10 m i banketten til maksi-

malt ca. 2 m ved overgangen til bunden i grøften. Strømren-

den etableres i et snoet i forløb, således at vandspejlsfaldet 

reduceres.  Forløbet sidesikres med en lav stensikret vold på 

begge sider, således at der ikke sker overløb til engene syd 

for diget.  

Det anbefales, at banketten sikres et fast overløbsniveau ved 

nedpresning af en overløbskant i form af en smal jernplade i 

hele banketlængden. Denne sikrer overløbsniveauet selv om 

en del af stensikringen af en eller anden grund ændres.  

Passagen af banketten i diget kan evt. udføres som et vade-

sted, hvor der udlægges trædesten på selve banketten. Ban-

ketten vil være passabelt ved langt de fleste afstrømninger. 

Alternativt kan der etableres en lav gangbro over banketten. 

I det anlægsøkonomiske overslag er som udgangspunkt ind-
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regnet en simpel lav gangbro, som svarende til princippet i 

nedenstående figur. 6.5.1.  Gangbroen anbefales af sikker-

hedsmæssige hensyn, da der skal etableres påregnes etable-

ring af trampesti på diget og banketten derfor passeres ofte. 

 
Figur 6.5.1 Eksempel på enkel lav gangbro over banket i dige (modelfoto, 

Bygholm Enge) 

 

Skønnet materialeforbrug i banket og overgang til hovedgrøf-

ten: 

Sikringssten i banket og overgang til grøft.       130-150 m³ 

Råjord til indbygninger mv.        ca. 200 m³ 

Evt. fiberdug/geonet.         ca. 500 m² 

 

6.6 Tilpasninger og afbrydelse dræn og grøftetilløb 

Dræn og grøfter i projektområdet afbrydes/tilpasses således, 

at overfladevand og terrænnært grundvand fra det direkte 

opland ledes til vådområdet.  

6.6.1 Principielle forhold omkring sløjfningen af dræn og grøfter 

Afledningen af vand fra dræn og grøfter på terrænet er et af 

de effektive virkemidler ved kvælstoffjernelsen. Sløjfningen 

af dræn og grøfter skal dog foregå således, at der ikke sker 
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en påvirkning af afvandingstilstanden ud over den beregnede 

projektgrænse og ind på for eksempel dyrkede arealer. Det 

betyder, at de enkelte dræn og grøfter bør vurderes nøje i 

forhold til en mulig påvirkning ved vandstandshævningen og 

sløjfningen. 

Afbrydelsen af dræn og grøfter udføres normalt på 2 niveau-

er, dels sløjfning af dræn og hoveddræn/-grøfter, der alene 

afdræner inden for selve projektområdet, dels de 

dræn/hoveddræn, der også afdræner fra oplande i periferien 

af eller uden for projektområdet.  

Det skal så vidt muligt sikres, at de dræn og grøfter, der og-

så afvander uden for projektafgrænsningen sløjfes eller æn-

dres således, at det ikke påvirker afvandingsforholdene uden 

for projektafgrænsningen. Det gøres principielt ved, at dræ-

nene afbrydes så langt indenfor projektgrænsen, at selve af-

brydelsen kan ske mindst 1,0 m under det terrænniveau, der 

er ved projektgrænsen. Det antages udgangspunkt i at dræ-

nene er udlagt i normale drændybder på gennemsnitlig ca. 

1,0 m under terræn. Alternativt kan drænet føres enten frem 

til et lavereliggende afvandingssystem/dræn eller til et af de 

områder, der fremtidigt får permanent frit vandspejl.  

For de dræn og grøfter, der alene afvander indenfor det 

fremtidige projektområde kan sløjfninger mv. foretages uden 

videre. 

Foruden de nedgravede dræn foretages normalt luk-

ning/tilkastning af afvandingsgrøfter og sløjfning af de sam-

lebrønde, drænbrønde mv., der umiddelbart kan påtræffes i 

engarealerne.  

6.6.2 Afskæring af dræn og grøfter der afvander inden for projekt-

området 

Alle dræn og grøfter, der ikke har en afvandingseffekt uden for pro-

jektområdet, lokaliseres og kan sløjfes efter behov. 

Dræn 

Enkeltdræn og opsamlingstræn med flere tilslutninger og 

som i projektområdet afvander uden for områder med frit 

vandpejl lokaliseres og afbrydes, således at vandet kan ledes 

terrænnært til vandfladen.   
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Afbrydelsen kan foretages ved en overgravning af drænled-

ningen så vidt muligt mindst 15 m og gerne mere fra zonen 

med frit vandspejl, eller fra udløbet i afvandingsgrøften. Led-

ningen eftersøges fra udløbet og ind i terrænet. Mindst 2-3 m 

af ledningen opgraves og fjernes. Den opgravede jord gen-

indfyldes i det gravede hul. 

Alternativt afbrydes drænet ved overgravning, og vandet le-

des til terræn via en åben rende eller hvor der evt. er meget 

skrånende terræn med fast rørstykke ud på terræn. 

Grøfter 

Grøfterne tilfyldes med råjord, enten fra skrab fra banket-

ten/balken langs grøften eller eventuelt med afrømmet top-

jord frem mod grøften.  

Hvis der er overskudsjord i området tæt på grøfterne, kan 

det anvendes til en tilfyldning af hele grøfteprofilet så vidt 

muligt mindst 20 - 30 m og gerne mere fra zonen med frit 

vandstpejl eller udløb i hovedkanal. Grøfterne tilfyldes opti-

malt helt, så vandet kan trække op på terrænet. Det er 

sandsynligt, at der er udløb fra et eller flere lokale dræn til 

grøfterne. Der påregnes dog ikke foretaget afbrydelse af dis-

se dræn, da tilfyldningen af grøfterne generelt forventes at 

stoppe drænenes virkning.  

Drænbrønde 

Lokaliserede drænbrønde sløjfes ved afmontering og fjernel-

se af dæksler og øverste brøndringe til under terræn. Afløb 

(og indløb) for drænrør i hver brønd afproppes, og brøndhul-

lerne tilfyldes med råjord/topjord, der eventuelt hentes ved 

skrab fra topjorden omkring brønden. Alle optagne brøndma-

terialer fjernes til godkendt modtageplads eller afsættes til 

genbrug. 

Som udgangspunkt anbefales, at alle registrerede og påtruf-

ne dræn og grøfter sløjfes som minimum ved udløbene til 

grøfter og hovedgrøfter, da zonen med permanent vanddæk-

kede flader kan variere over året.  

Omfanget verificeres dog nærmere i detailprojekteringen. 
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6.6.3 Sløjfning af dræn og grøfter der afvander uden for projekt-

området 

Drænene lokaliseres og afbrydes, hvor terrænniveau i pro-

jektområdet er mindst 1,0 m lavere end ved projektafgræns-

ningen. Koteniveau og afskæringspunktet verificeres, når 

drænene er påvist. Alternativt kan dræn/grøfter forlægges til 

områder eller grøfter med fremtidigt frit vandspejl, der ligger 

lavere end 1,0 m under terræn ved projektgrænsen.  

Drænene afskæres ved opgravning, og der laves eksempelvis 

en smal åben grøft/rende på tværs af ledningstraceet for at 

fordele drænvandet over en mere bred og diffus flade. 

Længden afpasses efter drænrørets dimension/kapacitet.  

Drænrøret på afgangssiden af renden opgraves og afproppes. 

På afløbssiden af renden kan der laves et skrab langs hele 

rendens længde for at sikre, at vandet kan løbe ud mod en-

gen over en bredere front.  

Hvis drænet har god forbindelse til en brønd, der ligger uden 

for påvirkningsgrænsen kan brønden eventuelt benyttes til 

opføringen af drænvandet. Brønden afkortes til terrænni-

veau, indfyldes evt. med sten og afløbet opgraves/knuses, 

således at vandet kan sive ovenud af brønden til terrænet. 

I terræn, der ligger med godt fald, kan drænet evt. forlæn-

ges med en vandret tæt ledning indtil terrænniveau, hvor 

vandet blot udledes oven på terrænet, evt. i en smal rende 

for at føre udløbet mere diffust. 

Ved den ejendomsmæssige forundersøgelse er der af enkelte 

lodsejere udtrykt bekymring for, at der kan være risiko for at 

sløjfningen af nogle af drænene kan påvirke afvandingsfor-

holdene udenfor projektgrænsen negativt. Årsagerne er of-

test: 

 Dræn, som ligger udenfor projektgrænsen på fladt 

terræn, og hvor projektgrænsen heller ikke er helt de-

fineret/skarp.  

 Dybtliggende dræn eller dræn fra lokalt lavtliggende 

terræn udenfor projektområdet. 

 Dræn af dårlig kvalitet i oplandet (hvad er årsagen til 

den våde plet?). 
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 Dræn, hvor man ikke kender opstrøms forløb (er om-

rådet drænet?). 

 Dræn, der dykkes i udløbet (mulig risiko for tilklog-

ning, især hvis drænene fører meget materiale eller er 

defekte opstrøms). 

Som udgangspunkt tilstræbes, at drænvandet fra de dræn, 

der afbrydes, afledes på terrænet eller over normal vands-

tandsniveau i grøfter i selve vådområdet.  

I delområder hvor det evt. vil være vanskelligt, vurderes det 

i detailprojekteringen hvor følsomt oplandet forventes at væ-

re og hvilke evt. alternative muligheder, der er for at vandet 

kan afledes til vådområdet. Det kan f.eks. være: 

 Forlængelse af dræn med tæt rør med lille fald, og 

som kan udlede på terræn. 

 Forlægning af en del af drænet til et andet hoveddræn 

eller til grøft, evt. udenfor vådområdet. 

 Grøft i stedet for dræn på delstrækninger. 

 En eller flere rensebrønde, hvorfra der kan spules. 

 Omlægning/hævning af dele af opstrøms dræn. 

Hvor det er usikkert om drænene fortsat kan afvande uden 

for projektgrænsen, og hvor der ikke med rimelig økono-

mi/teknik kan sikres tilstrækkelig afløb, kan følgende mulig-

heder efterfølges: 

 Der accepteres en risiko for, at området i perioder kan 

blive vådere, mod at projektet f.eks. etablerer en eller 

flere spulebrønde eller lign. simple anlæg.  

 Der foretages en revideret arrondering, hvor vådom-

rådearealet øges lokalt, idet projektgrænsen flyttes 

længere opstrøms omkring drænsystemet. (Det afkla-

res ved de ejendomsmæssige aftaler). 

6.6.4 Afbrydelse af dræn og grøfter – forventet omfang 

Registreringen af grøfter og dræn er som tidligere nævnt fo-

retaget ved en sammenstilling af drænoplysninger fra Orbi-



 

Sønderborg Kommune 

Teknisk forundersøgelse af vådområdeprojekt ”Birkepøl”  

  57 / 86 

 

cons drænarkiv samt ved luftfotos. Desuden er der ved den 

ejendomsmæssige forundersøgelse adspurgt om evt. supple-

rende drænoplysninger. De registrerede dræn og grøfter 

samt sløjfninger mv. ses af tegning 002. 

Der er erfaringsmæssigt nogen usikkerhed omkring det fak-

tuelle antal og de enkelte dræns og brøndes placering og til-

stedeværelse, idet der ofte kan være foretaget ændringer i 

marken eller lavet nye dræn/grøfter, som ikke er oplyst. 

Desuden kan nogle dræn være sløjfet eller ude af funktion, 

eller måske ført frem til andre grøfter eller andre dræn. An-

tallet og placeringen i nærværende projekt er derfor alene 

retningsgivende. Det anbefales i detailprojekteringen, at 

lodsejerne i projektområdet kontaktes for at få deres bidrag 

til en mere konkret registrering/påvisning af dræn og grøfter 

på deres arealer.  

Drænenes og grøfternes placering, oplande og forbindelser i 

det fremtidige vådområde er vurderet enkeltvis med henblik 

på en sløjfning/omledning, i forhold til den forventede frem-

tidige afvandingstilstand i vådområdet og til projektgrænsen. 

Antal og ændringerne er angivet i nedenstående tabel 

6.6.4.1. 

Der er registreret ca. 40 dræn/drænsystemer indenfor pro-

jektområdet og ca. 15 dræn, der har opland på randen eller 

udenfor projektområdet. Der er registreret 10 - 15 små og 

større grøfter indenfor og i umiddelbar nærhed af projektom-

rådet.  

På oversigtskortet i tegning 002 er angivet 3 drænforløb, der 

har opland udenfor projektgrænsen, og hvor det ikke er af-

klaret, om der kan forekomme en påvirkning af dele af om-

kringliggende arealer, selvom terrænkoter mv. indikerer, at 

tilstrækkelig afdræning forventes muligt. Hvorvidt der kan 

blive behov for en lokal tilpasning i arronderingen af vådom-

rådeafgrænsningen eller evt. findes alternativ afledningsmu-

lighed skal verificeres nærmere i detailprojekteringen. For-

holdet er angivet i konsekvensvurderingen, afsnit 7.8.2. 
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Art Antal* Ændring Koteniveau for af-

brydelse/ændring 

Bemærkning 

Dræn i projekt-

område 

    

Dræn, som sløj-

fes ved over-

gravning 

40-45 Afbrydelse ved 

overgravning 

Drænniveau og mindst 

20 - 30 m fra 

grøft/vandfyldt zone. 

Dræn lokaliseres 

ved søgerender, 

hvis de ikke påvises 

af ejer eller på kort. 

Dræn m. opland 

udenfor projek-

område 

    

Dræn ledes til 

terræn i projekt-

område 

5-10 Dræn overskæres 

og føres op i ny 

åben tvær-rende. 

Alternativt i eksi-

sterende dræn-

brønd 

Minimum 1,0 m under 

terrænniveau i forhold 

til projektgrænse. 

Dræn lokaliseres 

ved søgerender, 

hvis de ikke påvises 

af ejer eller på kort. 

Dræn sikres af-

gang til eksiste-

rende eller ny 

grøft i projekt-

område 

5-8 Dræn sikres fort-

sat afløb til eksi-

sterende eller ny 

grøft, med forbin-

delse til frit vand-

spejl i vådområde 

Vandspejlsniveau i 

grøft eller svarende til 

fremtidigt frit vand-

spejlsniveau i vådom-

rådet 

Dræn lokaliseres 

ved søgerender, 

hvis de ikke påvises 

af ejer eller på kort. 

Grøfter     

Grøft sløj-

fes/tilfyldes 

 10 - 15 Tilfyld-

ning/sløjfning på 

delstrækninger på 

minimum 20-40 

lbm. 

Tilfyldning til eksi-

sterende terræn-

niveau 20-40 m fra 

hovedgrøf-

ter/vandgrænse. 

Med jord fra banket-

ter, alternativt skrab 

fra topjord langs 

grøfter. 

Drænbrønde Ukendt    

Brønde som 

sløjfes og van-

det ledes til ter-

ræn i ådalen. 

Skøn 

10-20 

Opføring af vand i 

brønden til terræn. 

Øverste ringe af-

monteres. Afløb 

afskæres og brøn-

den opfyldes 

eventuelt med 

sten til terræn-

niveau. 

Mindst 1,0 m under 

terrænniveau ved pro-

jektgrænsen og mindst 

20 - 30 m fra grøfter. 

Dræn lokaliseres 

ved søgerender, 

hvis de ikke påvises 

af ejer eller på kort. 

Tabel 6.6.4.1. Principper for sløjfning af dræn, grøfter og brønde.* antal er skønnede ud 
fra et bedste bud ud fra registrerede dræn fra Orbicons drænarkiv, fra luftfoto og fra 
lodsejeroplysninger. Antal og valg af metode skal verificeres nærmere i detailprojektet. 
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6.7 Pumpning af overfladevand fra sommerhusområdet 

Skovmosen 

I forbindelse med de udbygningsplaner og supplerende af-

vandingstiltag, som Lysabild-Skovby Landvindingslag arbej-

der med for sommerhusområdet sydvest for vådområdet ar-

bejdes med muligheden for at etablere en supplerende af-

vanding af sommerhusområdet via pumpe.  

Ved etableringen af vådområdet afskæres den del af Hoved-

grøften, som passerer igennem den østlige del af sommer-

husområdet. Oplandsvandet via denne afskæres således også 

til vådområdet, hvilket reducerer risikoen for hydraulisk 

overbelastning fra de øvrige deloplande omkring sommer-

husområdet.  

Afvandingsplanerne for sommerhusområdet og selve vådom-

rådeprojektet vurderes uafhængige af hinanden. Det anbefa-

les dog, hvis man arbejder frem mod en pumpeløsning, at 

oppumpet overfladevand fremtidigt ledes til vådområdet, og 

ikke til den nuværende pumpekanal.  

Denne del af oplandsvandet kan således også indgå/bidrage 

til vådområdets næringsstoffjernelse. Tilledningen af op-

landsvandet fra sommerhusområdet forventes ikke at have 

nogen betydende indflydelse på anlægsøkonomien mv. for 

vådområdet, heller ikke i forhold til driften af den nuværende 

pumpestation ved udløbet til recipienten.  

6.8 Afværgeforanstaltninger 

6.8.1 Hævning af grusvejen Pøl 

Det fremgår af afsnit 7.1.2, at den maksimale vandstand er 

beregnet til kote 0,25 m DVR90 for de fremtidige forhold. 

Den afgrænsende vej Pøl som forløber langs projektområdets 

sydlige og sydvestlige del ligger generelt lavt på den stræk-

ning, som ligger syd for projektområdet og vil derfor påvirkes 

negativt ved projektgennemførelsen. En analyse ud fra høj-

demodellen viser, at de laveste punkter på grusvejen Pøl lig-

ger i kote 0,10 m DVR90.  

Ved gennemførelse af projektet vil koten for den maksimale 

vandstand i projektområdet ligge over koten for en stor del 

af vejstrækningen. Ved den fremtidige vandstand vil det væ-

re nødvendigt at gennemføre en hævning af grusvejen Pøl på 
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en strækning på ca. 850 m. Det vurderes, at vejen altid skal 

have en tør vejkasse på mindst ca. 75 cm, hvorfor vejen skal 

hæves til ca. kote 1,0 m DVR90 over en ca. 850 m lang 

strækning, som det fremgår af tegning 002. Hævning af ve-

jen på denne strækning vil ligeledes fungere som sikring for 

sommerhusområdet Skovmosen. 

Den eksisterende vejkote for grusvejen Pøl fremgår af figur 

6.8.1.1, som viser vejkoten fra vest mod øst. I den østlige 

ende tilpasses den hævede vej til det eksisterende trace for 

grusvejen, således, at der på strækningen sydøst for diget vil 

være uændrede forhold. 

 
Figur 6.8.1.1. Længdeprofil af grusvejen Pøl på strækningen syd for projektområdet fra 
sommerhusområdet Skovmosen og til det projekterede dige mod øst. 

 

Vejhævningen omfatter afrømning af eksisterende gruslag og 

deponering langs vejen til genindbygning. Tilkørsel og ind-

bygning af jord i vejtraceet til projekteret kote, etablering af 

drænkasse langs vejtrace ind mod projektområdet, tilkørsel 

og udlægning af gruslag som suppleres med deponeret 

grusmateriale. 

Skønnet materialeforbrug: 

Råjord: 3.000 m³ 

Stabilgrus (SGII) 300mm: 4.500 m³ 
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Filtersand: 150 m³ 

Dræn (Ø160) og brønde: 550 m 

Stensikring, inkl. geotekstil: 200 m³ 

 

6.8.2 Eksisterende naturområder og miljøforhold 

Anlægsarbejderne skal planlægges og udføres således, at 

negative effekter på natur og miljø, både ved udførelsen af 

anlægsarbejderne og ved de fremtidige forhold bliver så små 

som muligt. 

I nærværende vådområdeprojekt er det kun påkrævet med 

få og små hensyn til eksisterende natur, og dette begrænse-

de hensyn frembyder ingen nævneværdige problemer for im-

plementeringen af vådområdeprojektet. 

6.9 Myndighedsbehandling 

6.9.1 Godkendelse i henhold til vandløbsloven 

Projektets gennemførelse kræver tilladelse i henhold til vand-

løbsloven, idet projektet indebærer en ændring af vandløbe-

nes forløb og fordelingen af vandet. Vandløbsmyndigheden er 

Sønderborg Kommune. 

 

6.9.2 Dispensationer i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 

Gennemførelse af vådområdeprojektet kræver dispensation 

fra Naturbeskyttelseslovens § 3, da dele af projektområdet 

består af § 3-beskyttede arealer. Endvidere er en række af 

vandløbene i området omfattet af naturbeskyttelseslovens § 

3. 

 

6.9.3 Vurdering i henhold til Natura 2000 

Gennemførelse af vådområdeprojektet kræver en vurdering 

af, hvordan projektet forventes at påvirke det nedstrømslig-

gende Natura 2000-område. Vurderingen vil være uproble-

matisk, da projektet medfører en reduktion i udvaskningen af 

næringsstoffer til Flensborg Fjord, og projektet dermed vil 

have positiv betydning for Natura 2000-området. 

 

6.9.4 Bilag IV-arter 

Sønderborg Kommune er forpligtet til at sikre, at et eventuelt 

projekt ikke påvirker Bilag IV-arter negativt.  
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Der henvises til afsnit 7.5.2 for en nærmere redegørelse. 

 

6.9.5 VVM-screening 

Projektet skal VVM-screenes, men det er på forhånd vurde-

ringen, at denne screening ikke vil resultere i krav om en 

VVM-redegørelse.  
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7 SKITSEPROJEKTETS KONSEKVENSER 

Som tidligere nævnt vil kvælstoffjernelsen i projektet bero på 

tre virkemidler: afbrydning af dræn til overrisling, ændret 

arealanvendelse og etablering af en sø. 

Realisering af projektet vil have konsekvenser for afvan-

dingstilstanden, for næringsstoffjernelsen og for arealerne 

indenfor projektområdet. Dette gennemgås i det følgende.  

7.1 Forventet afvandingstilstand 

7.1.1 Arealopgørelser 

Størrelsen af det vandpåvirkede areal og fordelingen af area-

let på afvandingsklasser ved anlæggelsen af søen i projekt-

området er vist i tabel 7.1.1.1 og på tegning 003.1, 003.2 og 

003.3.  

 

Fugtighedsklasse 

Sommermiddel 

afstrømning 

Vinter median maks. 

afstrømning 

5-års maks. 

afstrømning 

ha % ha % ha % 

Frit vandspejl 54.1 48.3 66.7 56.8 68.1 57.5 

Sump 15.0 13.4 12.7 10.8 12.7 10.7 

Våde enge 13.2 11.7 13.3 11.3 13.1 11.0 

Fugtige enge 14.0 12.5 13.7 11.6 13.7 11.5 

Tørre enge 15.7 14.0 11.2 9.5 10.9 9.2 

Påvirket areal i alt 112.0 100.0 117.5 100.0 118.6 100.0 

 
Tabel 7.1.1.1. Arealklassifikation efter fugtighedsforhold i projektområdet 

omkring Birkepøl ved en forskellige afstrømninger. 

 

Som det fremgår af tabellen, vil der dannes en sø, der om 

sommeren vil være ca. 54 ha, mens vandspejlet i den våde-

ste vintersituation vil være ca. 67 ha. Det påvirkede areal er i 

sommerperioden 112 ha, og det er kun få hektar, der vil bli-

ve påvirket ekstra ved højere vandføringer. Således påvirkes 

kun 6 ekstra hektar ved en 5-års maksimal afstrømning i 

forhold til sommersituationen. Det skyldes, at arealet mod 

nord er velafgrænset af stigende terræn, mod øst vil det bli-

ve afgrænset af den nye dæmning og mod syd af den hæve-

de vej. Også mod vest findes stigende terræn, der effektivt 

afgrænser projektområdet. 

 

7.1.2 Vandspejlshøjder 

På grund af konstruktionen af overløbskanten vil der kun væ-

re lille forskel på vandspejlskoten i søen. Tabel 7.1.2.1. illu-
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strerer således, at forskellen fra sommersituationen til en 

100-års maksimumsvandføring kun vil være ca. 25 cm. 

 

Dermed er det også muligt at konstruere diger mv. på en 

måde, så der ikke under nogen omstændigheder vil ske 

oversvømmelser henover dem.  

 

 Vandføring Vandføring 
 [l/s] 

Kote 
(m DVR90) 

Sommermiddel 10,0 0,009 

Sommer median maks 46,5 0,114 

Vintermiddel 79,2 0,157 

Median maks 416,5 0,209 

5-års maks 677,7 0,236 

10-års maks 731,0 0,241 

100-års maks 1006,2 0,265 

Tabel 7.1.2.1. Vandspejlskoten i søen ved forskellige karakteristiske vandfø-

ringer. 

 

Det skal bemærkes, at vindpåvirkning fra eksempelvis vest 

kan have en betydning for vandstanden i søen og skabe be-

tydelige forskelle på vandspejlet i den vestlige og østlige del 

af søen. Der bør derfor i detailprojekteringen foretages en 

nærmere vurdering af vindens betydning for vandstanden i 

søen. 

 

7.2 Forventet kvælstoffjernelse 

Ved etablering af et vådområde tilføres kvælstofholdigt vand 

fra oplandet. Ved dannelsen af mere eller mindre vandmæt-

tede jorder i området vil der skabes de nødvendige betingel-

ser for kvælstoffjernelse ved denitrifikation, forudsat at der 

er organisk stof eller andre oxiderbare stoffer til stede i jor-

den. Denitrifikationen er en mikrobiel proces, hvor primært 

nitrat reduceres til luftformigt kvælstof under omsætning af 

organisk stof. Andre forbindelser såsom pyrit (FeS2) kan også 

omsættes i forbindelse med denitrifikationen. For at optimere 

kvælstoffjernelsen i området er det vigtigt med en god forde-

ling af det gennemstrømmende/infiltrerende nitratholdige 

vand. 

 

Beregningen af kvælstoffjernelsen i nærværende projekt er 

baseret på dels gennemsivning af projektarealernes jorder 
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med nitratholdigt vand fra de direkte oplande til det kom-

mende vådområde og dels det kvælstof der tilbageholdes ved 

ophold i søen.  

 

Desuden indgår i beregningerne det kvælstof, der fjernes ved 

ekstensivering af landbrugsdriften inden for projektområdet. 

 

7.2.1 Kvælstoffjernelse ved infiltration af vand gennem tørvejord/ 

vådområder 

For at kunne opfange en stor del af det vand og dermed den 

mængde kvælstof, der kommer fra de direkte oplande, skal 

der tilkastes grøfter og brydes dræn inden for projektområ-

det. 

 
Figur 7.2.1.1. Viser de mulige overrislings-/ infiltrationsarealer langs randen 

af projektgrænsen til det direkte/ diffuse opland (turkise skraveringer). Des-

uden er vist de registrerede dræn og grøfter inden – og uden for projektom-

rådet. Data vist på gennemskinneligt afvandingskort beregnet på en som-

mermiddelvandføring på orthofoto (COWI 2012). 

 

Ud fra det generelle jordartskort, der viser nogen tilstedevæ-

relse af humusjordi projektområdet, er det vurderingen, at 

der inden for projektområdet vil være tilstrækkeligt med or-

ganisk materiale til at understøtte kvælstoffjernelsen ved så-

vel infiltration gennem tørvejorden som ved overrisling af 

engene, svarende til 60 % reduktion. 
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Det er vurderet, at infiltration gennem engene vil fjerne 

halvdelen af kvælstofmængden, der tilføres fra det direkte 

opland, svarende til godt 2,9 tons N/år (bilag 3). 

 

7.2.2 Kvælstoffjernelse ved ændret arealanvendelse 

Der er ca. 46 hektar omdriftsjord inden for projektområdet 

samt ca. 61 hektar ”brak-lignende” arealer, der kan tages ud 

af drift, eller overgå til en mere ekstensiv driftsform. Natur-

arealer udgør godt 7 hektar. 

 

Ekstensiveringen af arealerne vil bidrage med godt 5,1 tons 

N/år. 

 

7.2.3 Kvælstoffjernelse ved ophold i søen 

Vandets ophold i søer giver en reduktion i kvælstoftranspor-

ten, og reduktionen sker både ud fra sedimentation af orga-

nisk materiale og ved denitrifikation. Der gælder, at jo læn-

gere opholdstid, der er for vandet i søen, jo større er kvæl-

stofreduktionen. 

 

DMU har udarbejdet forskellige moduler for beregning af sø-

ers kvælstofreduktion, alle baseret på beregning af opholds-

tiden for vandet. Sømodul 2 ligger til grund for beregning af 

denne søs kvælstofreduktionspotentiale (bilag 4). 

 

Søen modtager vand fra både det direkte opland og vand-

løbsoplandet. Tilførslen af kvælstof sker således fra det di-

rekte opland, med en reduktion på 50 % på grund af infiltra-

tion, samt med vandet fra vandløbene. 

 

De morfometriske forhold, fremtidig vandstandskote i søen 

samt karakteristiske afstrømninger ligger til grund for bereg-

ningen af søvolumen (230 t m3) og opholdstid (0,15 år) (bi-

lag 1).  

 

Den samlede kvælstoftransport til søen beregnes til godt 

12,6 tons/år, hvoraf ca. 27 % vil blive tilbageholdt, svarende 

til 3,4 tons N/år. 

 

7.2.4 Samlet kvælstoffjernelse 

Den samlede forventede kvælstoffjernelse er vist i tabel 

7.2.4.1.  

Det fremgår heraf, at der kan fjernes i størrelsesordenen 11 

tons N/år, svarende til cirka 72 % af den samlede kvælstof-
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transport til området. Resultatet svarer til en gennemsnitlig 

arealspecifik kvælstoffjernelse på 100 kg N/ha/år for projekt-

området. 

Kvælstoffjernelse 

Projektområde, ha 113 

N-fjernelse ved gennemsivning/ infiltration, tons/år 2,9 

N-reduktion ved ændret arealanvendelse, tons/år 5,1 

N-fjernelse ved ophold i sø, tons/år 3,4 

N-fjernelse i alt, tons/år 11,4 

Arealspecifik N-fjernelse, kg/ha/år 100 

Tabel 7.2.4.1: Samlet beregnet kvælstoffjernelse ved gennemførelse af pro-

jektet Birkepøl. 

 

7.3 Fosforbalance 

Den fosfortilbageholdelse, som sker ved realisering af det 

fremtidige vådområde, består af: 

- Den mængde fosfor, der fjernes ved infiltration/ over-

risling i engene.  

- Den mængde, der kan fjernes med biomassen ved en-

ten høslæt eller kreaturafgræsning.  

- Den reduktion i fosforudbringningen, der sker som 

følge af ekstensivering af projektarealet. 

Da der i projektet er projekteret etablering af en sø, vil den 

fosformængde, der sedimenterer ud og bindes biologisk i 

plantemateriale, både planktonisk og makrofytisk, også indgå 

i beregningen af fosfortilbageholdelsen. Der vil ligeledes kun-

ne fjernes fosfor ved afsætning i engene omkring søen som 

følge af oversvømmelser. 

Ved vandmætning af jorderne inden for projektarealet vil der 

være risiko for lækage af fosfor, og denne risiko vurderes.  

Det skal bemærkes, at der ikke kan vurderes hverken posi-

tivt eller negativt på den mængde fosfor, der frigives i for-

bindelse med denitrifikationen (mineraliseringen af organisk 
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stof). Denitrifikationen, der er den primære proces til kvæl-

stoffjernelse, er en mikrobiologisk proces, der omdanner ni-

trat til luftformigt kvælstof under forbrug af organisk stof. 

Når organisk stof nedbrydes, sker der samtidig en frigivelse 

af opløst fosfor (fosfat). Da fosfat, i lighed med ammonium 

og nitrat, er et essentielt plantenæringsstof, vil en del af den 

frigivne fosfat optages i plantebiomassen - og i nogle perio-

der er planternes behov for fosfat større end den mængde, 

der frigives ved omsætningen af organisk stof, og i andre pe-

rioder mindre (Paludan 1995, Hoffmann 1998). Det betyder, 

at tilbageholdelsen af det frigivne fosfat i plantebiomasse er 

sæsonbetinget, og at en eventuel transport af fosfor ud af 

området kan forekomme i perioder, hvor en høj omsætning 

af organisk stof er sammenfaldende med en lav plantevækst.  

7.3.1 Fosforreduktion ved infiltration/ overrisling 

Det samlede diffuse opland til projektområdet er 193 ha. Det 

tilstrømmende vand fra dette opland vil nå frem til projekt-

området som drænvand fra åbne grøfter, lukkede drænled-

ninger samt fra øvre grundvand, der gennemsiver jordbun-

den i området. 

Erfaringsmæssigt vil ca. halvdelen af fosforet i vandet være 

opløst fosfor (på formen orthofosfat), mens den anden halv-

del vil være partikelbundet (Charlotte Kjærgaard, DJF, per-

sonlig meddelelse). Det vurderes, at en væsentlig del (50 %) 

af den partikelbundne fosfor vil kunne fjernes ved infiltration 

gennem engjorden. En mindre del af den opløste fosfor (20 

%) skønnes at blive optaget af planterne i engene. 

I alt svarer dette til en fjernelse i størrelsesordenen 20 kg 

total-P/år (bilag 2). 

7.3.2 Fosforreduktion ved slæt/græsning efter optag i planter 

Som nævnt kan planternes optag ikke umiddelbart kvantifi-

ceres på det foreliggende grundlag, men fosforoptagelsen er 

dog forsøgt kvantificeret ved den mængde biomasse, der kan 

fjernes permanent ved den rette naturpleje gennem enten 

græsning eller slæt med fjernelse af høet. 

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt egentlige refe-

rencedata på denne mængde, men den kan estimeres til i 

størrelsesordenen 5 - 10 kg P/ha /år på de arealer, der enten 

afgræsses, eller hvor græsset fjernes permanent ved slæt 

(kilde: Carl Christian Hoffmann, pers. meddelelse).  
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Hvis det antages, at der i fremtiden foretages pleje på en 

tredjedel af det ”tørre” projektareal (våde, fugtige og tørre 

enge, i alt ca. 60 ha), vil det svare til en fjernelse på ca. 100 

kg P/år på de ca. 20 ha. 

7.3.3 Fosforreduktion ved ekstensivering af landbrugsarealerne 

Letopløseligt handelsgødningsfosfor, husdyrgødning, slam og 

visse affaldstyper er de hyppigst anvendte fosforgødninger i 

Danmark. Disse gødningstyper er ret forskellige i deres 

sammensætning, hvilket har betydning både for gødningsfos-

forets omsætning og mobilitet i jorden. Også udbringnings-

teknik, -tidspunkt og dosering varierer for de forskellige ty-

per af gødning, hvilket også kan have betydning for risikoen 

for tab af fosfor til vandmiljøet. 

Ifølge Landovervågningen (LOOP) påvirkes drænafstrømning 

i lerede jorder med ca. 0,5 – 1,2 kg P/ ha/ år (Grant et al., 

2009), selvom markoverskuddet er væsentligt større (op til 3 

- 4 kg P/ ha/ år). Heraf vil baggrundsudvaskningen fra na-

turarealer være i størrelsesordenen 0,15 kg P/ ha/ år (Dan-

marks Jordbrugsforskning, 2003).  

Ekstensiveringen inden for projektområdet svarer til 107 ha 

gødsket landbrugsjord (direkte omdriftsjord og ”brak”-

arealer), der udgår af drift, svarende til en reduceret ud-

vaskning på ca. 86 kg P/år.   

7.3.4 Fosforreduktion ved sedimentation i søen 

Tilbageholdelsen af fosfor i søer sker via sedimentation af 

partikulært bundne former eller via planters (herunder også 

planteplanktons) optagelse og indbygning af opløst fosfat og 

efterfølgende sedimentation. Der kan også ske en udveksling 

af opløste uorganiske former over sediment - vandfasen, 

men denne er ikke kvantificeret i denne rapport. 

For fosfors vedkommende er sammenhængen mellem tilba-

geholdelsen af fosfor og vandets opholdstid modelmæssigt 

beskrevet af blandt andre Vollenweider:  

Psø = Pindløb/(1+ TW
0,5

) 

 

hvor Psø er søkoncentrationen, Pindløb er indløbskoncentratio-

nen, og TW vandets opholdstid i år i søen.   
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Det ses af beregningerne vist i bilag 2, at søen vil tilbagehol-

de ca. 28 % af den tilførte mængde fosfor. Den tilførte 

mængde beregnes som vandløbstransporten af minus den 

mængde, som tilbageholdes ved infiltration. Transporten til 

søen er beregnet til 216 kg P/år.  

Den tilbageholdte mængde i søen vurderes således til ca. 60 

kg P/år. 

7.4 Vurdering af risiko for fosforlækage ved vandmætning 

Risikoen for fosforlækage er vurderet på baggrund af molfor-

holdet mellem BD-ekstrahérbart total-jern og total-fosfor og 

de respektive lokaliteters volumenvægte (bilag 4) på de i alt 

64 lokaliteter i projektområdet. 

 

Som det ses af figur 7.4.1.1, er der væsentligt flere lokalite-

ter tilhørende gruppen ”høj-risiko”-arealer for fosforlækage, 

end der er ”lav-risiko”-arealer. Ud af de 65 prøver er 23 i 

”Lav”-risiko, mens de resterende 42 er i ”Høj”-risiko for fos-

forlækage.  
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Figur 7.4.1.1: De undersøgte lokaliteter i forhold til risiko for fosforlækage: 
Rød = ”høj” og grøn = ”lav”. 

I det følgende er valgt at benytte et gennemsnit af resulta-

terne for såvel volumenvægt af jordprøverne som prøvernes 

indhold af BD-ekstrahérbart total-jern og total-fosfor.  

 

Som det fremgår af bilag 4, varierer indholdet af BD-

ekstrahérbart fosfor mellem 50 og 400 ppm (tørvolumen) 

med et gennemsnit på 158 ppm. På Det Jordbrugsvidenska-

belige Fakultet ved Aarhus Universitet er der indsamlet data 

fra forskellige egne af landet. De laveste værdier af BD-

ekstrahérbart fosfor er fundet i Nordjylland, og her er ni-

veauet på 50 - 150 ppm. For Midtjylland ligger niveauet på 

200 - 3000 ppm, og i Vestjylland på 400 - 2000 ppm (Char-

lotte Kjærgaard, pers. kommunikation, gengivet i Nielsen; 

2008). Indholdet af BD-ekstrahérbart fosfor i projektområdet 

ved Birkepøl ligger derfor i det niveau, som er ”normalt” for 

Nordjylland. 

 

Indholdet af BD-ekstrahérbart jern varierer mellem ca. 1.700 

og 9.300 ppm (tørvolumen), med et gennemsnit på ca. 

5.000 ppm. Undersøgelser har vist, at indholdet ofte ligger i 

området 3 - 70.000 ppm, og niveauet i projektområdet be-

tegnes på den baggrund som værende moderat. 
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Molforholdet mellem BD-ekstrahérbart jern og fosfor i de ud-

tagne jordprøver varierer mellem 2 og 13, med et gennem-

snit på 5. Volumenvægten af jordprøverne er i gennemsnit 

ca. 1.100 kg/m3, varierende fra 320 til 1.900 kg/m3. 

 

Da jorden overvejende er minerogen (høj volumenvægt), vil 

arealerne inden for projektområdet have en større grad af 

jernreduktion og dermed mindre risiko for fosforfrigivelse end 

organogene jorder. I bilag 8.7 i Etablering af P-ådale, faglig 

rapport fra DMU nr. 840, er der gengivet en figur, hvor den 

potentielle frigivelse for 3 forskellige ”jordtyper” er givet som 

funktion af molforholdet mellem jern og fosfor. 

 

Ifølge denne figur vil en minerogen jord med en gennemsnit-

lig- volumenvægt på ca. 1.100 kg/m3 og et gennemsnitligt 

molforhold mellem jern og fosfor på 5, have en potentiel ud-

vaskning på op til 0,75 kg P/ha/dag.  

 

7.4.1 Samlet fosforregnskab 

 

Det samlede fosforregnskab ved projektgennemførelsen er 

vist i tabel 7.3.5.1.  

 

Tabel 7.3.5.1. Samlet fosforregnskab ved gennemførelse af projektet. 

Projektområde, ha 113 

Fosfortilførsel  

P-tilførsel til projektområdet, kg P/år 200 

Fosforfjernelse  

P-fjernelse ved infiltration/ overrisling, kg P/år 20 

P-reduktion ved afgræsning/ høslæt, kg P/år 100 

P-reduktion ved ændret arealanvendelse, kg P/år 86 

P-reduktion ved ophold i sø, kg P/år 60 

Samlet fosforfjernelse kg P/år 264 

Arealmæssig fjernelse af fosfor (kg P/ha/år) 2,3 

 

Mobil fosforpulje under søen (tons P) 20,6 

Potentiel P-frigivelse ved vandmætning, tons P/år 14,8 



 

Sønderborg Kommune 

Teknisk forundersøgelse af vådområdeprojekt ”Birkepøl”  

  73 / 86 

 

7.4.2 Afsluttende fosforbemærkning 

Det bemærkes, at denne opgørelse kun skal opfattes som et 

”øjebliksbillede” af fosforbalancen.  

Opgørelsen viser imidlertid, at projektet ikke kan realiseres, 

hvis alene antallet af prøvefelter i ”Høj”-risiko ligger til grund 

for vurderingen.  

Forundersøgelsen redegør for, at der selv med skyldig hen-

syntagen til de indbyggede usikkerheder på estimaterne af 

de enkelte poster i fosforbalancen, kan forventes en positiv 

netto-tilbageholdelse af fosfor ved realisering af projektet 

over tid.  

Samlet set vurderes netto P frigivelsen at være en midlertidig 

proces, der kvantitativt begrænses af størrelsen af den mobi-

le fosforpulje samt muligheden for binding af fosfor i jord-

overfladen. Mineralisering af den oversvømmede terrestriske 

vegetation kan desuden medvirke til en øget fosforfrigivelse 

fra det kommende søsediment. I takt med at den terrestriske 

vegetation bliver nedbrudt, må det derfor forventes, at søens 

eget bidrag til fosforfrigivelse vil aftage. Umiddelbart efter 

etablering af vådområdet vil der således samlet set være en 

vis risiko for fosforfrigivelse. Efter nogle år forventes vådom-

rådet ikke længere at være en kilde til mobilt fosfor og våd-

området vil sandsynligvis kunne binde fosfor i jordoverfladen 

(søsedimentet), hvor der er iltede Fe(III) forbindelser til rå-

dighed. Dette vil kunne give anledning til, at vådområdet på 

sigt bliver en ”sink” for fosfor. 

Det skal i forhold til disse betragtninger omkring søens sedi-

ment/ jordmatrise bemærkes, at også de biologiske proces-

ser i den kommende sø, vil påvirke projekternes samlede 

fosfordynamik. Både vandføring, fosfortilførsel og biologiske 

processer varierer generelt i søer, og vil i væsentlig grad på-

virke den samlede udvaskning af fosfor. Især i sommerperio-

den vil lækagen af fosfor fra søer være mindre på grund af 

mindre vandtilførsel, stor fordampning og høj intern biologisk 

omsætning - hovedsageligt i form af planteplankton og 

makrofytisk vækst, samt indbygning af fosfor i højre trofiske 

niveauer (dyreplankton, fisk mv.). Anderledes vil der i løbet 

af vinteren ske en relativt større fosforudvaskning på grund 

af større vandføring (lavere opholdstid), større fosfortilførsel, 

lav biologisk omsætning/- binding og høj mineralisering. 
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Den fosfor, der potentielt vil frigives fra den vandmættede 

jordbund/ søbund i såvel sommer- som vinterperiode, vil i 

væsentlig omfang komme til at indgå i søens interne omsæt-

ning og økologiske system, og tilbageholdes i et endnu ikke 

kvantifisérbart omfang.  

Det kan ikke udelukkes, at en initiel udvaskning af fosfor kan 

forekomme, og at denne lækage kan være uforenelig med 

målene i Vandrammedirektivet og Vandplanen, for hvilke der 

gælder de generelle principper, at tilstanden af vandområ-

derne undervejs til målopfyldelse, ikke må forværres eller 

påvirkes negativt. Men generelt vurderer vi, at det langt fra 

er sandsynligt, at den mængde fosfor, der lækkes fra den 

kommende søbund, endsige den eventuelle fraførsel af fosfor 

fra den nydannede sø, vil være i samme størrelsesorden som 

de beregnede potentielle puljer.  

I øvrigt kan det bemærkes, at vandplanen angiver, at der i 

forhold til slutrecipienterne forventes et samlet fald i P-

tilførslen i løbet af første planperiode. Det giver et råderum 

for at midlertidige nettofosforudledninger kan accepteres fra 

N-vådområder i de situationer, hvor nettoudledningen ikke 

bidrager til en opadgående tendens i den samlede fosforbe-

lastning af recipienten.  

7.5 Forventet betydning i relation til okker 

Projektet forventes ikke at få nogen negative konsekvenser i 

relation til okker, da der udelukkende sker vandspejlshæv-

ninger ved projektets realisering.  

Derfor kan projektet forventes at få en mindre, men positiv 

effekt på okkerbelastningen af vandløb, grøfter og dræn, 

hvor disse i dag måtte være okkerbelastede. Det gælder især 

vandløbene nedstrøms den fremtidige sø. 

7.6 Forventet betydning for flora og fauna 

7.6.1 Påvirkning af beskyttede arealer 

Størrelsen af vandstandshævningen og vandkvaliteten i det 

vand, der tilføres, er afgørende for den biologiske effekt. Det 

vil formodentlig være næringsrigt vand kommer til at over-

svømme arealerne.   
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Botanisk set vurderes det, at for langt de fleste arealer vil 

den negative påvirkning ved at oversvømme med næringsrigt 

vand være begrænset, eftersom arealerne i forvejen er uden 

væsentlig botanisk værdi (ingen næringsfølsomme arter). I 

dag drives en væsentlig del af arealerne forholdsvis intensivt. 

Omriftsarealer gødskes, og det gælder formodentlig også en 

del af de beskyttede enge. Efter vandstandshævningen vil 

den intensive drift ophøre eller driften vil ekstensiveres, og 

allerede der vil medføre en markant forbedring af naturfor-

holdene mange steder i området.  

En enkelt mose på ”Areal18” er en væsentlig undtagelse fra 

ovenstående. Dette areal vil blive væsentlig negativt påvirket 

hvis der hæves vandstand og tilføres mere næringsrigt vand 

til arealet. Det er mest sandsynligt, at de næringsfølsomme 

arter med tiden vil blive udkonkurreret af mere næringsel-

skende og hurtigtvoksende arter som f.eks. stor nælde, kær-

star, bredbladet dunhammer eller tagrør. Man bør derfor un-

dersøge muligheden for at sikre denne eng mod oversvøm-

melse med næringsrigt vand, og hvis det ikke kan lade sig 

gøre skal man afveje om de botaniske værdier, der vil for-

svinde er uvæsentlige i forhold til de positive effekter ved en 

vandstandshævning. 

Som udgangspunkt er en meget stor del af naturarealerne i 

området i dag negativt påvirket af den kraftige afvanding i 

området, og et hævet vandspejl vil alt andet lige skabe mu-

lighed for flere vandhuller og åbne vandflader i det hele ta-

get, hvilket i sig selv vil øge variationen i området og dermed 

den biologiske mangfoldighed. Graden af oversvømmelse vil 

være afgørende for at sikre en ekstensiv drift i form af af-

græsning eller høslæt i området fremadrettet.  Det er sand-

synligt, at de enge, der er vådest i dag ikke kan drives frem-

over. Andre enge eller omdriftsarealer, der før var kraftigt 

afvandede vil til gengæld blive velegnede til ekstensiv drift i 

form af afgræsning eller høslæt. Arealer med ekstensiv drift i 

området vil være vigtige for at sikre, at der findes store 

arealer med lysåbne enge og vandhuller til glæde for bl.a. en 

række arter af padder og insekter.  

7.6.2 Påvirkning af bilag IV-arter 

 

Odder 

Odder findes ikke i området endnu, men arten forventes ikke 

at blive negativt påvirket af en højere vandstand. En højere 
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vandstand vil formodentlig skabe flere utilgængelige - og 

dermed uforstyrrede -områder, hvilket odderen vil foretræk-

ke.  

Padder 

Som udgangspunkt vil en vandstandshævning skabe flere 

vandhuller til glæde for padder. Man skal være opmærksom 

på, at en øget vandstand vil gøre de eksisterende vandhuller 

dybere og engarealerne vådere, så afgræsning langs bredden 

af vandhullerne bliver vanskeligere, og derfor risikerer de ek-

sisterende vandhuller at blive mere tilgroede. De fleste pad-

der foretrækker lavvandede, lysåbne vandhuller på ekstensi-

ve engarealer. Det er derfor væsentligt, at man i projektet 

sikrer sig, at der skabes nye egnede levesteder for padderne, 

og at der sikres arealer med ekstensiv drift. 

Markfirben 

Markfirben vil stort set udelukkende være knyttet til de over-

drev, der findes i området, og disse vil næppe blive påvirket 

væsentligt af projektet. 

Flagermus 

Med mindre arealerne sættes meget kraftigt under vand vil 

der fortsat være skovarealer i området og dermed mulighed 

for hule træer hvor dyrene kan finde ophold. Derudover har 

flagermus behov for arealer til fødesøgning. Som udgangs-

punkt vil større vandflader og større variation give mulighed 

for at øge insektproduktionen og dermed fødegrundlaget for 

flagermus i området. Det forudsætter, at området ikke om-

dannes til en stor ensformig flade med store rørskovsarealer. 

7.6.3 Samlet vurdering af påvirkning 

Samlet set vurderes det, at området omfatter meget store 

arealer med beskyttet natur, der i dag er næringspåvirket og 

biologisk forarmet. Der findes enkelte mere værdifulde area-

ler, men det vil ikke være vanskeligt at gennemføre et våd-

områdeprojekt på en måde, der vil øge den samlede biologi-

ske værdi i området.  

7.6.4 Fisk 

Som nævnt i afsnit 4.7.1 vurderes det som sandsynligt, at 

der vil kunne forekomme hundestejler, ål, gedde, aborre og 

skalle i vandløbssystemerne omkring Birkepøl.  
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Realisering af et projekt vil ikke have negativ betydning for 

nogle af de ovenfor nævnte arter, tværtimod, idet der vil bli-

ve dannet en større sø, der vil være egnet levested for alle 

de nævnte arter. Dermed kan projektet favorisere den fore-

kommende fiskefauna og måske skabe grundlag for fore-

komst af andre arter. 

7.6.5 Fugle 

Ved etableringen af en sø på 50 ha vil der ske en markant 

udvikling i forekomsten af både stationære, yngle- og træk-

fugle. 

Erfaringerne fra etablering af lignende søer viser, at der me-

get hurtig vil indfinde sig en meget artsrig og individrig fugle-

fauna i området, og med projektområdets beliggenhed på 

trækruten for mange fuglearter, vil det blive en oplagt raste-

plads, inden fuglene trækker over Flensborg Fjord. 

7.6.6 Natura 2000 område nr. 197 Flensborg Fjord, Bredgrund og 

farvandet omkring Als  

Projektet vil, hvis det realiseres, resultere i en betydelig re-

duktion af den nuværende næringsstofbelastning af Flens-

borg Fjord, og vil dermed bidrage til at reducere eutrofierin-

gen i fjorden. Hermed vil projektet også understøtte den fo-

reskrevne indsats i naturplanen, og virke understøttende for 

bevarelsen og styrkelsen af naturindholdet i Natura 2000-

området.  

7.7 Forventet betydning for sommerhusområdet Skovmo-

sen 

Projektet forventes at kunne bidrage betydeligt til at sikre 

sommerhusområdet Skovmosen mod oversvømmelser. Når 

vandet fra den nordvestlige del af afstrømningsoplandet 

fremover ledes via kanal E ind i projektområdet, i stedet for 

at blive ledt via Landkanalen ned i Skovmosen, vil det bety-

de, at Skovmosen fremover kun skal kunne håndtere det 

vand, der kommer fra området selv, og dermed vil over-

svømmelsesrisikoen være langt mindre, end den er i dag.  

Der vil yderligere være muligheder for at pumpe vand fra 

Skovmosen til projektområdet, hvis det ønskes, da det vil 

virke fremmende for vådområdeprojektets formål. 
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7.8 Forventede rekreative aspekter 

Projektet forventes ikke i udgangspunktet at ændre på publi-

kums adgang til projektområdet. Den ekstensiverede land-

brugsmæssige arealanvendelse forventes sammen den øgede 

fugtighed og etableringen af en sø at øge naturindholdet 

markant, ikke mindst fuglefaunaen, og det kan være med til 

at give projektet en rekreativ dimension, der kan opleves fra 

de tilgrænsende arealer og veje omkring projektområdet 

samt fra en eventuel sti på den østlige dæmning. 

7.9 Sikringer af tekniske anlæg og veje 

7.9.1 Veje 

Afværgeforanstaltninger udføres som beskrevet i afsnit 6.8.1, 

hvor grusvejen hæves og der etableres dræning og stensik-

ring på de delstrækninger hvor der fremtidigt opnås frit 

vandspejl op mod vejens trace. Herved sikres grusvejen Pøl 

mod påvirkning af den højere vandstand i projektområdet. 

Ligeledes vil hævningen af vejen udgøre en sikkerhed mod 

de områder der ligger syd – sydvest for projektområdet her-

under sommerhusområdet Skovmosen. 

 

7.9.2 Dræn 

Set i forhold til de fysiske terrænforhold og de nuværende 

drænoplysninger vurderes der ikke umiddelbart at forekom-

me væsentlige påvirkninger på de omkringliggende arealer 

ved sløjfning og omlægning af drænene i projektområdet. 

Der er dog 3-4 drænede delområder ved projektområdets 

nordlige og nordvestlige afgrænsning, som skal vurderes 

nærmere forud for en detailprojektering. Områderne er mar-

keret på tegning 002. Kendskabet til drændybder, drænfunk-

tion og oplande mm. skal undersøges nærmere, for at give et 

mere konkret bud på om der er en påvirkningsrisiko. I givet 

fald forslag til håndtering heraf.  

7.9.3 Diger og afværgegrøft 

Som beskrevet i afsnit 6.4.1 og 6.4.2 etableres der diger i 

området for at beskytte projektområdets omkringliggende 

arealer. Det nordvestlige dige etableres langs Landkanalen 

for at beskytte sommerhusområdet Skovmosen, som ligger 

sydvest for projektområdet. 
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Det sydøstlige dige etableres for som beskyttelse for arealet 

der ligger sydøst for projektområdet. Der etableres afværge-

grøft på diget yderside med afløb til kanal E, pumpekanalen.  

7.10 Økonomi og arbejdstidsplan 

7.10.1 Anlægsomkostninger 

Der er opstillet et økonomisk overslag over de forventede an-

lægsudgifter ved gennemførelse af projektet. Materialepriser 

og omkostninger ved udførelsen af anlægsarbejderne er ba-

seret på erfaringstal fra tilsvarende anlægsopgaver samt 

V&S-prisbøger. Alle priser er ekskl. moms.  

Det forudsættes, at der til en del af arbejdet skal benyttes 

køreplader, hvor der er indregnet brug af ca. 200 lbm. 

 

 

Anlægselement Enhed Mængde 

Beløb i 

1.000 kr. 

 

Indledende arbejder   

100 Diverse interimsoverkørsler mv. Sum 1 

Diverse sikringer m. køreplader m 200 

Arbejdsplads og interimsforanstaltninger   

400 Drift af arbejdsplads Sum 1 

Drift og vedligehold af køreveje mv. Sum 1 

Rydninger og tilpasninger i området   

300 
Rydninger af krat, småskov, rydning inkl. rødder ha 5,5 

Rydninger af store træer - læbælter m 2000 

Optagning-genopsætning af markhegn mv. m 1600 

Jordarbejder ved etablering af dige - NV   

200 
Levering af råjord m3 800 

Indbygning af råjord m3 800 

Geonet m3 1000 

Jordarbejder ved etablering af dige - SØ   

2.100 

Levering af råjord m3 9000 

Indbygning af råjord m3 9000 

Geonet m2 2000 

Sikringssten i min. 20 cm tykt lag m3 400 

Geotekstil under stensætning m2 2000 

Jordarbejder ved hævning af grusvej   

1.350 

Afrømning og deponering af grusmateriale m 850 

Levering af råjord m3 3000 

Indbygning af råjord m3 3000 

Stabilt grus, kvalitet II, at levere, udlægge og komprimere, 

300 mm 

m2 4000 

Etablering af Ø160 dræn m 550 

Brønde, kegle og dæksel Stk. 14 
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Filtersand - levering og indbygning m3 150 

Sikringssten i min. 20 cm tykt lag m3 200 

Geotekstil under stensætning m2 1000 

Etablering af stentærskel i dige   

170 

Sikringssten at levere og indbygge m3 130 

Levering og indbygning af jernplade m 10 

Trædesten, levering og indbygning m3 5 

Råjord til indbygning i overgang til grøft m3 200 

Geotekstil under stensætning m2 500 

Etablering af gangbro Rubiniastolper med lærkebrædder - 15 

m 

Sum 1 

Håndtering af dræn og grøfter   

270 

Sløjfning af enkeltdræn Stk. 45 

Sløjfning af brønde Stk. 15 

Sløjfning af grøfter, ifyldning af ca. 30 m a´ 1m3/m Stk. 40 

Opføring af dræn i fast rør på terræn Stk. 10 

Evt. afværgedræn Stk. 2 

Diverse    

Nedlægning af rørgennemføring ved grusvej Sum 1 

90 Etablering af grøft på yderside af dige SØ m 500 

Græssåning og retableringer sum 1 

Skønnede anlægsudgifter i alt (ekskl. moms)   4.980 

 

Tabel 7.9.1.1. Økonomisk overslag fordelt på hovedposter af anlægsarbejder ved etab-
leringen af det samlede vådområde. Overslaget indeholder ikke omkostninger til projek-
tering, erstatninger til lodsejere mv. 

Prisoverslaget vurderes som følsomt specielt med hensyn til 

prissætningen af anlægsarbejderne ved etableringen af diger 

og hævning af vejen Pøl. På nuværende tidspunkt kendes ik-

ke de konkrete muligheder for evt. at benytte egnet råjord 

fra- eller umiddelbart tæt på projektområdet. Alternativt, at 

egnet råjord kan hentes fra nærliggende lokaliteter, evt. 

byggemodninger mv.  

I prisoverslaget er således indregnet en samlet sum på i alt 

ca. kr. 1.3 mio. kr. (gennemsnitligt ca. 100 kr./m3) for leve-

ring af ekstern råjord i depot ved diger og vej. Prisniveauet 

er anslået som et erfaringsmæssigt gennemsnit. Størrelsen 

af denne post vil være afgørende variabel i forhold til even-

tuelle alternative muligheder eller begrænsninger i lokalom-

rådet.   

Desuden vurderes omkostningsniveauet ved opbygningen af 

specielt det sydøstlige dige behæftet med nogen usikkerhed, 

særligt med hensyn til tidshorisonten for opbygningen, idet 

den konkrete metode først afklares, når der er udført geo-

tekniske undersøgelser i digetracéet. Det forventes dog som 

udgangspunkt, at delstykker af diget ligger på bløde aflejrin-
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ger, og at digeopbygningen her nødvendigvis må udføres i 

etaper over en længere tidshorisont.   

Det anbefales, at Sønderborg Kommune før stillingtagen til 

en endelig ansøgning om realisering vurderer på ovenståen-

de, da det har en mærkbar betydning på den samlede om-

kostningseffektivitet på vådområdeprojektet. 

7.10.2 Øvrige omkostninger 

Der er ligeledes udarbejdet overslag over de omkostninger, 

som er forbundet medrådgivning ved realisering af projektet. 

Omkostningerne er vurderet på baggrund af Orbicons erfa-

ringerfra lignende projekter, ligesom der er taget hensyn til 

den vurderede anlægsperiode, som fremgår af afsnit 7.9.3. 

Omkostningerne fremgår af tabel 7.9.2.1. 

Omkostningstype 
Beløb i 

1.000 kr. 

Arkæologiske undersøgelser 100* 

Geoteknisk undersøgelse 100 

Detailprojektering 330 

Udbud og kontrahering 150 

Fagtilsyn 220 

Anlægsudgifter (ekskl. moms) 900 

 

Tabel 7.9.2.1. Økonomisk overslag på øvrige omkostninger i forbindelse med projekte-
ring og udførelsen af anlægsarbejdet samt administrationen ved udførelsen af vådom-
rådeprojektet. 
* Der bør indhentes konkret overslag fra Museum Sønderjylland. 

Omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af de ejen-

domsmæssige undersøgelser samt forhandlinger vedr. 

køb/salg af jord og ejendomme er ikke indeholdt i overslage-

ne i nærværende tekniske rapport. Der henvises til rapporten 

for de ejendomsmæssige forundersøgelser.  

 

7.10.3 Driftsforhold 

Etableringen af vådområdet påregnes ikke at ændre de nu-

værende driftsforhold omkring vedligeholdelsen af Landkana-

len, mens grødeskæringen ophører i udløbsgrøften inden for 

projektområdet. Udløbsbygværket fra vådområdets sydøstli-

ge hjørne tænkes indarbejdet i det almindelige vandløbstilsyn 

og vandløbsvedligeholdelsen i området. Der skal ligeledes 

gennemføres vedligeholdelse af diget langs vådområdets 

sydøstlige grænse. Det vil derfor være naturligt, at vedlige-

holdelsen fremover foretages af Sønderborg Kommune. 
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7.10.4 Tids- og arbejdsplan 

Anlægsarbejderne tænkes udført i en fortløbende proces, 

hvor arbejderne med lukning af forløbet af Landkanalen mod 

Skovmose, etablering af diget samt overløbsbygværket samt 

hævning af grusvejen kan foretages sideløbende. Sløjfning af 

dræn og grøfter mv. samt arbejder i den eksisterende afvan-

dingskanal kan foretages parallelt. Det anbefales, at anlægs-

arbejderne gennemføres i sommerhalvåret. Anlægsperioden 

fastsættes til samlet ca. 30 - 35 uger. 

 

Forventede overordnede arbejds- og tidsterminer er følgen-

de: 

 

Forarbejder, rydninger mv.: 2 - 4 uger 

Lukning af Landkanalens forløb  

mod Skovmosen:  1 uge 

Etablering af diger:  12 - 16 uger* 

Etablering af overløbsbygværk: 1 uge 

Hævning af vejen Pøl:  4 - 6 uger 

Sløjfning af dræn, grøfter,  

overkørsler mv.:  2 - 3 uger  

Afværgeforanstaltninger  1 uge 

Retableringsarbejder:  2 uge 

  

* Såfremt der forekommer lokale blødbundsområder kan an-

lægsperioden for digeopbygningen nødvendigvis forlænges, 

da opbygningen vil foregå i flere tempi. 
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8 EFTERSKRIFT 

Det her beskrevne vådområdeprojekt kan gennemføres i 

overensstemmelse med forskrifterne for statsligt finansierede 

vådområdeprojekter og derigennem opnå den tilsigtede ef-

fekt på kvælstoffjernelsen og fosfortilbageholdelsen. 

 

Det skal dog nævnes, at projektet rummer et stort naturpo-

tentiale, hvis realisering ikke er en del af vådområdeprojek-

tet. Realiseringen af naturpotentialet vurderes at være nært 

knyttet til en også fremtidig tilstedeværelse af landbruget i 

ådalen. Her vil ekstensiv arealanvendelse i form af kreatur-

græsning og/eller høslæt først og fremmest kunne medvirke 

til at bevare området lysåbent uden eller med meget få be-

voksninger af krat og skov. Det vil dels sikre den landskabe-

lige oplevelse af området og dels optimere forholdene for 

yngle- og trækfugle, der kunne tænkes at benytte søen. 

 

Kreaturgræsning og/eller høslæt vil derudover kunne med-

virke til at øge naturindholdet i projektområdet gennem 

gradvis omdannelse af de nuværende omdriftberettigede og 

gødskede arealer til mere naturprægede engarealer. 

 

Endelig vil både kreaturgræsning og høslæt medvirke til at 

fjerne næringsstoffer fra projektområdet. Dette aspekt er 

særlig vigtigt i relation til fosfor, idet al den fosfor, der tilfø-

res projektområdet fra oplandene bliver ophobet i området, 

og ikke afgivet til atmosfæren som tilfældet er for kvælstofs 

vedkommende. Eneste måde at fjerne ophobet fosfor på er 

ved at bortgræsse eller høste den vegetation, der lever af 

jordens indhold af fosfor. Uden græsning eller høslæt vil fos-

for ophobes i projektområdet, hvilket kan indebære en sti-

gende risiko for uønsket frigivelse af fosfor til vandmiljøet. 

 

Det anbefales derfor, at selve etableringen af vådområdet 

følges op af initiativer, der kan sikre den nødvendige krea-

turgræsning og/eller høslæt i projektområdet.  
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