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Resumé 

Denne tekniske forundersøgelse omfatter et 57 ha stort undersøgelsesområde omkring Fensholt by 

umiddelbart vest for Odder by beliggende i oplandet til Norsminde Fjord. Undersøgelsesområdet 

strækker sig omkring Stampemølle Bæk mellem landsbyerne Torrild mod vest og Snærild mod øst.  

Undersøgelsen har resulteret i et konkret forslag til et i alt 22 ha stort vådområdeprojekt, som er 

fordelt på to delområder, der begge er beliggende indenfor undersøgelsesområdet. Det valgte 

projektområde består af både naturarealer samt arealer i omdrift og permanente græsarealer. 

Projektforslaget omfatter tre bærende tiltag i området: 

1) Sløjfning af dræn indenfor projektområdet. 

2) Overrisling med drænvand ved at føre drænudløb fra det bagvedliggende drænopland til 
terræn indenfor projektområdet. 

3) Oversvømmelser med vandløbsvand ved genslyngning og bundhævning ved vandløbsnære 
arealer. 

Projektets samlede kvælstofreduktion ved udtag af landbrugsarealer, overrisling/infiltrering samt 

oversvømmelse med vandløbsvand udgør i alt 2.033 kg N/år, hvilket svarer til en arealspecifik 

reduktion på 94 kg N/ha/år. Projektområdet er en del af oplandet til Norsminde Fjord, der ifølge 

bekendtgørelsen har et målsat reduktionskrav på 9,3 tons kvælstof. Gennemførsel af projektet vil 

derfor bidrage til opfyldning af kvælstofreduktionskravet til Norsminde Fjord.  

De samlede estimerede udgifter til realisering af projektet er på 2.810.300 kr. Projektets estimerede 

omkostningseffektivitet vil da udgøre 1.382 kr./kg N., hvilket er tæt på den målsatte udgiftsramme på 

1.300 kr./kg N. 

Den samlede fosforreduktion ved gennemførsel af projektet er estimeret til 14,5 kg P/år, hvilket vil 

bidrage positivt til fosfortransporten til Norsminde Fjord.  

Det valgte projektforslag vurderes ikke at være i konflikt med øvrig lovgivning, planmæssige forhold 

eller beskyttelsesmæssige hensyn. 

I forhold til de ejendomsmæssige forhold henvises til den selvstændige rapport for 
”Ejendomsmæssig forundersøgelse af Fensholt Vådområdeprojekt”  
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1 Indledning og baggrund 

Denne tekniske forundersøgelse er gennemført på foranledning af og i samarbejde med Odder 

Kommune. Forundersøgelsen vedrører et ca. 57 ha stort undersøgelsesområde ved Fensholt, med 

det overordnede formål at reducere kvælstoftilførslen til Norsminde Fjord, beliggende i 

hovedvandoplandet 1.9 Horsens Fjord. 

Sideløbende med den tekniske forundersøgelse er der gennemført en ejendomsmæssig 

forundersøgelse, der sammen med den tekniske forundersøgelse har til formål at afdække 

mulighederne for at realisere det ønskede vådområdeprojekt. 

I løbet af både den tekniske- og den ejendomsmæssige forundersøgelse har der været en løbende 

dialog med Odder Kommune om hvilke hensyn, der skal ligge til grund for et endeligt projektforslag. 

Der er således løbende blevet inddraget viden i forundersøgelsen, bl.a. fra kommunes egen 

naturvurdering, fra et Ph.D. projekt om kvælstofudvaskning fra samme område samt øvrige data som 

er indsamlet i forbindelse med udarbejdelsen af forundersøgelserne.  

På baggrund af de forskellige hensyn og viden om muligheder for at fjerne kvælstof, som er kortlagt 

i løbet af forundersøgelsen, er der udarbejdet et konkret forslag til etablering af et vådområdeprojekt 

fordelt på to delområder indenfor undersøgelsesområdet. Projektforslaget består af en sløjfning af 

eksisterende dræn inden for projektområdet og overrisling af drænvand ved at føre drænudløb til 

terræn. Projektforslaget indeholder desuden fysiske ændringer af vandløbet Stampemølle Bæk og 

Grønbæk ved en nedlægning af udpegede rørlagte strækninger samt genslyngning og hævning af 

vandløbsbunden.  

Udover ovenstående projektforslag, indeholder projektet en kort redegørelse for muligheden for 

håndteringen af to større dræntilløb, ved etablering af et permanent vandspejl umiddelbart uden for 

undersøgelsesområdet.  

1.1 Formål 

Med udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om kriterier m.v. for vurdering af kommunale kvælstof-og 

fosforvådområder” (BEK nr. 575 af 02/06/2016), vil der ved vurdering af kommunale 

kvælstofvådområder blive lagt vægt på, at følgende kriterier opfyldes: 

1) Projektet er beliggende i et hovedvandopland med kvælstofreduktionsmål, der fremgår af 
bilag 1. Ved udstedelse af regler om indsatsprogrammer med hjemmel i § 19, stk. 1, i lov om 
vandplanlægning, gælder disse regler i stedet for bilag 1 for ansøgninger, der indsendes efter 
reglernes ikrafttræden. 

2) Projektet bidrager til at reducere kvælstofbelastningen fra et eller flere delvandoplande, hvor 
der vurderes at være et indsatsbehov for at nedbringe kvælstofbelastningen til kystvande 
med henblik på at opnå god økologisk tilstand, jf. bilag 2. 

3) Reduktionen af kvælstofbelastningen fra et delvandopland må dog ikke overstige den i bilag 
2 angivne øvre grænse for delvandoplandet. 

4) Den samlede reduktion af kvælstofbelastningen fra et hovedvandopland må ikke overstige 
det samlede reduktionsmål, der fremgår af bilag 1 eller af regler om indsatsprogrammer, 
udstedt med hjemmel i § 19, stk. 1 i lov om vandplanlægning. 
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5) Projektet skal bidrage til, at reduktionen af kvælstofbelastningen fra hovedvandoplandet 
samlet udgør mindst 90 kg kvælstof pr. ha pr. år. 

6) Projektet er omkostningseffektivt (pris pr. kg kvælstof), jf. de vejledende referenceværdier i 
bilag 4. Et ansøgt beløb på mere end 3 gange den vejledende referenceværdi for 
kvælstofvådområder anses ikke for omkostningseffektivt, jf. dog stk. 2. 

7) Projektet skal gennemføres ved etablering af naturlige hydrologiske processer i videst muligt 
omfang. 

8) Projektets effekt i forhold til fosforudledning indgår i vurderingen af ansøgningen. En forøget 
fosforudledning må ikke have en negativ effekt. 
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2 Nuværende forhold 

Det følgende afsnit beskriver de nuværende tekniske, hydrologiske og miljømæssige forhold indenfor 

Fensholt undersøgelsesområdet.  

 

Figur 2-1. Udsigt over undersøgelsesområdet (juni 2017). 

2.1 Områdebeskrivelse 

Det ca. 57 ha undersøgelsesområde ved Fensholt, er udpeget af Odder Kommune, og er beliggende 

vest for Odder By. Undersøgelsesområdet består af ådalen omkring Stampemølle Bæk. Vandløbet 

er gennem området både åbent og rørlagt. Stampemølle Bæk løber via Odder Å til Norsminde Fjord. 

Undersøgelsesområdet består både af naturarealer, arealer i omdrift samt permanente græsarealer. 

Undersøgelsesområdet fremgår af Figur 2-2. 
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Figur 2-2. Oversigt over undersøgelsesområdet 

2.2 Jordbundsforhold 

Ifølge data fra den landsdækkende jordklassificering er de øvre jordlag i projektområdet domineret af 

sandblandet lerjord og humusjord, se Figur 2-3. (Geodatastyrelsen, 2017) 

 
Figur 2-3. Oversigt over jordbundsforholdene i undersøgelsesområdet 
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I forbindelse med risikovurderingen for fosforlækage fra området (afsnit 2.4.2) er der foretaget en 

række profilboringer til 1 meters dybde, hvor jordbundsforholdene i området er beskrevet.  

Profilerne viste, at der er en generel forekomst af tørv til 30 cm dybde, hvorefter der forekommer en 

dominans af sandblandet ler. På de vestlige arealer i området viste profilerne generelt en forekomst 

af tørv ned til 60 cm dybde.   

I bilag 1 ses inddelingen af undersøgelsesområdet i delområder. Den geografiske placering af 

profilboringerne er i centrum af hvert delområde 

2.2.1 Terræn 

Til vurdering af topografien i undersøgelsesområdet i forundersøgelsen er der anvendt en digital 

terrænmodel med en cellestørrelse på 0,4 x 0,4 meter (Kortforsyningen, 2017). Terrænmodellen er 

baseret på terrænscanninger foretaget med fly i perioden 2014-2015 og er anvendt ved opstillingen 

af de hydrologiske og hydrauliske konsekvensberegninger, samt til verifikation af brinkkoter i 

eventuelle vandløb og grøfter. Den digitale terrænmodel viser koten på jordoverfladen eller koten på 

det frie vandspejl i områder med vand på terræn og i søer og vandløbene.  

På Figur 2-4 ses den benyttede terrænmodel for området.  

 

Figur 2-4. Oversigt over terrænet i og omkring undersøgelsesområdet. 

2.2.2 Arealanvendelse 

Der er foretaget en opgørelse over arealanvendelsen i området, der er baseret på, hvad der er søgt 

tilskud til på arealerne i 2014. Af data fremgår, at området overvejende består af landbrugsarealer i 

omdrift og permanente græsarealer (Tabel 2-1 og Figur 2-5). 
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Tabel 2-1. Opgørelse over arealanvendelen i undersøgelsesområdet 

Arealanvendelse 

(type) 

Udbredelse 

(ha) 

Omdriftsarealer 18,2 

Permanente græsarealer 18,2 

Naturarealer 20,6 

Total 57,0 

 

 
Figur 2-5. Oversigt over arealanvendelsen i undersøgelsesområdet. 

2.3 Hydrologiske forhold 

Følgende afsnit giver en beskrivelse af de hydrologiske forhold i og omkring undersøgelsesområdet. 

2.3.1 Oplande og afstrømning 

Et kendskab til vandgennemstrømningen i området er nødvendigt for at kunne estimere projektets 

effekt på næringsstoffer. Ofte vil områderne gennemstrømmes af vand fra oplandet, som stammer 

både fra nedbør og det øvre grundvand. Det er derfor nødvendigt at foretage beregninger på 

vandbalancen for det totale opland til området. 

Vandoplandet til Stampemølle Bæk nedstrøms undersøgelsesområdet er beregnet vha. SCALGO 

samt kendskab til drænforholdene i oplandet. Oplandet fremgår af Figur 2-6. (SCALGO, 2017) 
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Figur 2-6. Oversigt over vandløbsoplandet nedstrøms undersøgelsesområdet. 

Oplandet afvander til Odder Å, der har udløb i Norsminde Fjord. 

2.3.2 Nedbør 

For at kunne beregne næringsstoftransporten til området er det nødvendigt med et detaljeret 

kendskab til vandbalancen i oplandet. 

Nedbørsdata for området tager udgangspunkt i referenceperioden 1961-90 fra Teknisk Rapport 97-

8 fra DMI (Frich, Rosenørn, & Jensen, 1997), og med efterfølgende nedbørskorrektioner fra Teknisk 

Rapport 98-10 fra DMI (Allerup, Madsen, & Vejen, 1998). Nærmeste målestation er beliggende ved 

Skanderborg (st. 22.540), omkring 10 km nordvest for undersøgelsesområdet. Den gennemsnitlige 

årsnedbør i referenceperioden er for stationen er målt til 646 mm/år. Målestationen er beliggende i 

moderat læ, hvorfor korrektionsfaktoren for vindeffekt og wettingtab udgør 16 %, jævnfør vejledningen 

(Frich, Rosenørn, & Jensen, 1997). Den korrigerende nedbørsmængde for området udgør dermed 

782 mm/år, jævnfør den anviste fremgangsmetode i vejledningen (Frich, Rosenørn, & Jensen, 1997).  

Den potentielle fordampning i området er opgjort til 580 mm/år, jævnfør Teknisk Rapport 02-03 fra 

DMI (Scharling & Kern-Hansen, 2002). Den korrigerede nettonedbør for området kan dermed 



 

Side 14 af 54 Teknisk forundersøgelse af Fensholt Vådområde  Rapport 

beregnes til 202 mm/år. Nettonedbøren anvendes til beregning af gennemstrømningen i området 

samt til beregning af næringsstoftransporten fra oplandet. 

2.3.3 Afvandingsforhold 

Afvandingsforholdene i projektområdet bestemmes først og fremmest af vandstanden i Stammølle 

Bæk.  

På bilag 4a-f er de beregnede afvandingsforhold under nuværende forhold angivet ved henholdsvis 

en vintermiddel og en sommermiddel vandføring i Stampmølle Bæk. Modelleringsmetode til angivelse 

af de nuværende afvandingsforhold er beskrevet i afsnit 3.2. 

De beregnede afvandingsforhold er inddelt i 6 afvandingsklasser med en ækvidistance på 25 cm, 

og er defineret som: 

Mark: > 100 cm til grundvandsspejlet. Arealerne ligger så højt, at de ikke påvirkes af de 

projekterede tiltag. Arealerne udgør derfor også grænsen for påvirkningsområdet. 

Arealanvendelsen kan forblive uændret og arealerne anses som tilstrækkeligt tørre til at 

opnå optimalt markudbytte. 

Tør eng: 75 – 100 cm til grundvandsspejlet. Arealerne kan anvendes til både afgræsning 

og høslæt. 

Fugtig eng: 50 – 75 cm til grundvandsspejlet. Arealerne kan anvendes til afgræsning og 

høslæt i størstedelen af sommerhalvåret.  

Våd eng: 25 – 50 cm til grundvandsspejlet. Arealerne kan i sommerhalvåret anvendes til 

ekstensiv afgræsning, samt høslæt på de højest beliggende arealer. 

Sump: 0 – 25 cm til grundvandsspejlet. Arealernes fugtighed gør, at ekstensiv afgræsning 

kun kan finde sted i de tørreste perioder i sommerhalvåret. 

Frit vandspejl: <0 cm til grundvandsspejl. Arealerne vil have frit vandspejl ved en og kan 

derfor ikke anvendes til hverken høslæt eller afgræsning. 

Ud over vandstande i vandløb vil dræn i og omkring vandløbet have betydning for afvandingsforhold 

I forbindelse med en række forskningsprojekter har Aarhus Universitet samlet og digitaliseret 

drænoplysninger for hele undersøgelsesområdet, som er tilgængelig i indeværende forundersøgelse 

(Figur 2-7). Kortene viser, at et stort opland afvandes via en række hoveddræn med udløb i 

Stampemølle Bæk.    

Der er en relativ mindre del af projektområdet, som er detaildrænet, men der er en del drænudløb i 

Stampmølle Bæk fra bagvedliggende drænoplande,. Disse udløb påvirker kun i mindre omfang de 

nuværende afvandingsforhold, da de i praksis leder vand gennem projektområdet uden at påvirke 

arealerne.  
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Figur 2-7. Oversigt over dræn i og omkring undersøgelsesområdet 

2.3.4 Vandløb - Fysiske og hydrologiske forhold  

Stampemølle Bæk har sit udspring i undersøgelsesområdets vestlige del og gennemløber hele 

området. Indenfor undersøgelsesområdet er Stampemøllebæk § 3-beskyttet fra skovstrækningen og 

nedstrøms. Indenfor undersøgelsesområdet er der tre mindre § 3-beskyttede tilløb til Stampemølle 

Bæk; hhv. Fensholtskov Bæk, Grobshule Bæk og Grønbæk, se Figur 2-8. Alle vandløb indenfor 

undersøgelsesområdet er private vandløb.  
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Figur 2-8. Oversigt over vandløb i undersøgelsesområdet. 

Stampemølle Bæk ligger i en veldefineret ådal med stejle skrænter og et højt fald på de tilløbende 

vandløb. Stampemølle Bæk har et varierende fald på mellem 0,0 – 25 promille indenfor 

undersøgelsesområdet, hvor det største fald forekommer igennem skovforløbet.  

 

 

Figur 2-9 Repræsentativt tværsnitsprofil af Stampemølle Bæk iht. opmåling 2017. 

2.3.5 Afstrømningskarakteristik 

Afstrømningen for Stampemølle Bæk er fundet ved at bruge de to nærliggende målestationer i hhv. 

Fillerup (27.08) og Sander Enggård (27.06) som grundlag til at finde den oplandsvægtede 

afstrømning for undersøgelsesområdet.  

Tabel 2-2 Afstrømningskarakteristik for Stampemølle Bæk iht. mlst. 27.08 og 27.06 

Afstrømningskarakteristik Oplandsvægtet afstrømning (L/s/km2) 

Medianminimum 2,0 
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Sommermiddel 4,7 

Årsmiddel 10,7 

Vintermiddel 18,0 

Vintermedianmaksimum 74,4 

5-års gentagelsesperiode 123,0 

10-års gentagelsesperiode 142,0 

 

Afstrømningskarakteristikken for Stampemølle Bæk er brugt som grundlag i en VASP-beregning af 

vandspejlskoten gennem undersøgelsesområdet. 

2.3.6 Modstand i vandløbet 

Modstanden gennem vandløbet beskrives med manningtallet der typisk har både årstids- og 

geografisk variation. For vandløb med lave manningtal, og specielt for vandløb med skovforløb er der 

typisk ingen årstidsvariation hvorfor manningtallene for Stampemølle Bæk udelukkende har 

geografisk variation. Manningtallene for Stampemølle Bæk er baseret på erfaringstal fra lignende 

projekter. 

 

Tabel 2-3: Manningtal for Stampemølle Bæk. 

Station Manningtal [m1/3/s] Strækning 

0 – 1.004 6 Åben strækning igennem lavbundsareal 

1.004 – 1.788 9 Delvis rørlagt strækning under Skovlyvej 

1.788 – 2.476 14 Skovforløb 

2.476 – 3.863 9 Åben strækning imellem skovforløb og Snærildvej 

3.863 – 4.571 11 Serpentinerstryg nedstrøms Snærildvej 

Rørlagte strækninger 60 - 

2.4 Næringsstoffer 

2.4.1 Kvælstof 

Tilførslen af kvælstof til undersøgelsesområdet kan estimeres ud fra nedenstående formel, der på 

baggrund af oplysninger om det totale oplandsareal, andel af dyrkede arealer i oplandet, andelen af 

sandjord og den årlige nettonedbør, beregner den teoretiske transport af kvælstof til området.  

Formlerne indgår i kvælstofregnearket fra vejledningen (Hoffmann, et al., 4. udgave, november 2015): 

Ntab = 1.124 * exp(-3.08 + 0.758 * ln(A) – 0.003 * S + 0.0249 * D) 

Ntabtotal = Ntab * antal ha opland 

A = nettonedbør 

S = andelen af sandjord i oplandet 
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D = andelen af dyrkede arealer 

For at kunne estimere andelen af dyrket areal og andelen af sandjord i vandløbsoplandet samt direkte 

opland til undersøgelsesområdet, er der ligeledes foretaget beregninger herfor, jævnfør vejledningen 

til kvælstofberegninger (Naturstyrelsen, Naturtyrelsens vejledning til kvælstofberegninger, 2014).  

Undersøgelsesområdet ligger i hovedvandoplandet 1.9 Horsens Fjord. Undersøgelsesområdet er en 

del af oplandet til Norsminde Fjord, der ifølge bekendtgørelsen om kriterier for vådområdeprojekter 

og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder (nr. 215/2017) har et målsat reduktionskrav på 9,3 

tons kvælstof. (Retsinformation, 2017) 

2.4.2 Fosfor 

For at kunne vurdere risikoen for fosforfrigivelse ved etablering af et vådområdeprojekt, er der 

indsamlet jordprøver til analyse for fosfor og jern. Prøverne er taget i de øverste 25-30 cm af 

jordsøjlen, hvor de største fosformængder er koncentreret. De detaljerede forhold omkring analyse 

og prøvetagning er beskrevet nærmere i notat (Kjærgaard, Hoffmann, Kronvang, & Andersen, 2016) 

og faglig rapport fra DMU (Kronvang, et al., 2011).  

For at kunne lokalisere eventuelle rumlige forskelle i frigivelsesrisiko blev det indledende 

undersøgelsesområde inddelt i 35 mindre delområder. Områderne var opdelt på baggrund af 

arealernes afstand til afvandingsgrøfter og vandløb, arealanvendelse, dyrkningshistorik, 

matrikelgrænser og jordbundsforhold. Analyseresultaterne viser, at koncentrationerne af fosfor (BD-

P) varierer mellem 26 - 439 mg PBD/kg tørstof, mens jernindholdet varierer mellem 115 – 5.070 mg 

FeBD/kg tørstof indenfor undersøgelsesområdet.  

Molforholdene varierer mellem PBD og FeBD varierer mellem 1,2 og 20,6, hvilket indikerer, at 

fosforbindingskapaciteten på arealerne varierer fra lav til moderat. Analyseresultaterne fremgår af 

bilag 2. 

2.5 Kulstof 
Ved etablering af vådområdeprojekter vil der forekomme en forhøjet vandstand. Dette vil medføre, at 

iltkoncentrationen i jorden sænkes, som heraf vil sænke den mikrobielle omsætning af det organiske 

materiale beliggende i jorden. Dette vil mindske CO2-udledningen. Dog vil der samtidigt ske en øgning 

af CH4-udledningen, som dog ikke modsvarer den mindskede CO2-udledning. 

Omkring 2,5 % af undersøgelsesområdet ved Fensholt er udpeget som tørvejord (Styrelsen for Vand- 

og Naturforvaltning; Gyldenkærne, 2016). En oversigt over jordens organiske kulstofindhold er vist i 

Figur 2-10. 
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Figur 2-10. Oversigt over Tørv2010-kortet ift. undersøgelsesområdet. (Styrelsen for Vand- og 
Naturforvaltning, 2017) 

2.6 Okker 

På landsplan er der udarbejdet en okkerkortlægning for alle lavbundsarealer for at kunne vurdere 

risikoen for okkerudvaskning fra lavbundsarealer (Geodatastyrelsen, 2017). Kortlægningen tager 

udgangspunkt i fire risikoklasser og er baseret på jordbundens indhold af pyrit. Okkerklasse I tildeles 

de områder, hvor der på baggrund af kortlægningen vurderes at være stor risiko for okkerudvaskning, 

mens okkerklasse II, III og IV er klassificeret som områder med hhv. middel, lille og ingen risiko for 

okkerudvaskning. 

På Figur 2-11 ses en oversigt over okkerkortlægningen i og omkring undersøgelsesområdet. Det ses, 

at undersøgelsesområdet er klassificeret delvist som okkerklasse I, hvor der er stor risiko for 

udledning af okker og delvist som okkerklasse IV, hvor der ikke er risiko for udledning af okker. 
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Figur 2-11. Oversigt over okkerklassificeringen i undersøgelsesområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Naturforhold 

Odder Kommune har foretaget en naturbesigtigelse af undersøgelsesområdet i juni 2017 og kortlagt 

naturværdierne. Naturværdierne fremgår af Figur 2-12.  
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Figur 2-12. Oversigt over naturværdierne i undersøgelsesområdet, jf. Odder Kommunes 
egen kortlægning, juni 2017. 

Den røde skravering er vurderet som meget værdifulde naturarealer med særlige arter, som skal 

tilgodeses. Der ønskes derfor ikke projekttiltag, som vil kunne påvirke disse arealer i form af øget 

næringsstoftilførsel. Den orange skravering er værdifuldteartsrige naturarealer, der så vidt muligt skal 

friholdes for påvirkninger. Der kan efter en konkret vurdering gives tilladelse til mindre indgreb eller 

påvirkninger. Den gule skravering er naturarealer, hvor der efter en konkret vurdering  kan gives 

tilladelse til visse indgreb eller påvirkninger, imens den grønne skravering er  de mindre værdifulde 

naturarealer, hvor der vurderes at kunne gives tilladelse tilindgreb eller påvirkninger fra et 

vådområdeprojekt. 

2.8 Fisk 
Ifølge udsætningsplanen for Odder Å (Jørgensen, 2009) er der på grund af de mange rørlagte 

strækninger af den vestlige del af Stampmølle Bæk fra en fra udspringet ved Torrild og til området 

nord for gården Grobshule ikke lavet fiske undersøgelser af denne strækning.  

 

Der er fri faunapassage til Stampmøllebæk i den østlige del af projektområdet. Selvom vandløbet på 

denne strækning også reguleret og udrettet, er der dog god vandstrøm og varierede bundforhold 

samt gode skjul og opvækstforhold for ørred. Der findes på denne strækning en tæt ørredbestand 

(Jørgensen, 2009).   

 

Grøn Bæk har også god vandstrøm med en stenet- gruset bund. Der er gode skjul og opvækstpladser 

ved brinker, træ-rødder og grene m.m. Tilløbet er rørlagt på nederste ca. 80 m inden udløbet i 

Stampemølle Bæk. Denne rørlægning bremser for opgang af fisk til vandløbet. Pga. rørlægningen 

har Grønbækken ikke været befisket (Jørgensen, 2009). 

 

Foruden ørreder forventes der at leve ål og bæklampretter i Stampmøllebæk.  
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2.9 International naturbeskyttelse 

Natura-2000 er en fælles betegnelse for områder, der er beskyttet under EU’s 

naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet samt Ramsar-områder. 

Direktiverne forpligtiger EU’s medlemslande at bevare og beskytte en lang række naturtyper og arter, 

der vurderes som sjældne, truede eller særligt karakteristiske for medlemslandene. EU’s 

medlemslande skal udpege områder, der medvirker til sikring af levesteder for arter og naturtyper 

omfattet af habitatdirektivet (habitatområder). Ligeledes er medlemslandene forpligtet til at udpege 

områder, der har til formål at beskytte de arter af fugle, som er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet 

(fuglebeskyttelsesområder).  

Undersøgelsesområdet er ikke omfattet af Natura-2000 beskyttelse. Det nærmeste Natura-2000 

område er Fuglebeskyttelsesområde nr. 30, Kysing Fjord, der er beliggende ca. 7 km nedstrøms 

undersøgelsesområdet. 

2.10 Habitatdirektivets artikel 12, bilag IV-arter 

EU-medlemslandene skal i henhold til habitatdirektivets artikel 12 indføre en streng beskyttelse af en 

række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor eller i nærheden af et af de udpegede 

habitatområder. Arterne på Habitatdirektivets bilag IV er ligeledes beskyttet efter § 29a i 

naturbeskyttelsesloven, hvor de kaldes bilag 3-arter. De danske arter er bl.a. beskrevet i Søgaard & 

Asferg (Søgaard & Asferg, 2007). 

Arter omfattet af beskyttelsen må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller 

bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier og yngle- eller rasteområder, der ikke må 

beskadiges eller ødelægges.  

Med udgangspunkt i håndbogen af Søgaard & Asferg (Søgaard & Asferg, 2007), er der sandsynlighed 

for at træffe markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø inden for eller i nærhed af det 

kvadrat, der omfatter undersøgelsesområdet. Foruden de nævnte arter forventes også en 

tilstedeværelse af småflagermus i de nærliggende skovområder, der anvender de åbne græs- og 

engarealer omkring Stampemølle Bæk i forbindelse med fødesøgningen. Der er yderligere konkret 

kendskab til, at både ynglende løvfrøer og odder findes i undersøgelsesområdet.  

2.11 Tekniske anlæg 

Der findes en række tekniske anlæg i nærhed af projektområdet. Nedenfor gives en kort beskrivelse 

af anlæggene med angivelse af deres geografiske placering.  

2.11.1 Veje og broer 

Skovlyvej løber gennem undersøgelsesområdet, mens Grobshulevej ligger syd for området, som det 

fremgår af Figur 2-13.  
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Figur 2-13. Oversigt over veje i og omkring undersøgelsesområdet. 

2.11.2 Bygninger  

Der findes ingen bygninger inden for undersøgelsesområdet.  

2.11.3 Ledninger 

I forbindelse med den tekniske forundersøgelse er der indhentet ledningsoplysninger. Ifølge 

ledningsoplysningerne indhentet d. 12/6-2017 findes der enkelte ledninger i undersøgelsesområdet. 

Enkelte ledningsejere har ledninger i den vestligste del af undersøgelsesområdet. Endvidere finde 

der adskillige ledninger langs Skovlyvej midt i området samt ved Grobshulevej og Bakkegårdsvej i 

den østlige del af området.  De fleste ledninger er beliggende i undersøgelsesområdets vestlige ende.   

2.11.4 Boringer og drikkevand 

Der findes ingen kendte boringer inden for undersøgelsesområdet. (Geodatastyrelsen, 2017) 

2.12 Planforhold og lovgivning 

2.12.1 Kommuneplan 

I Kommuneplan 2013-2025 for Odder Kommune er der vedtaget følgende for undersøgelsesområde. 

(Erhvervsstyrelsen, 2017) 

• Særligt værdifuldt landbrugsområde – meget lille del af området! 

• Skovrejsning uønsket 

• Lavbundsarealer 

• Naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturbeskyttelsesinteresser 
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• Bevaringsværdige landskaber 

• Økologiske korridorer 

2.12.2 Bygge- og beskyttelseslinjer 

Dele af undersøgelsesområdet er omfattet af skovbeskyttelseslinjer og enkelte beskyttede sten- og 

jorddiger ligger også indenfor området. Yderligere findes der fredskov inden for 

undersøgelsesområdet. Den udpegede fredskov er beliggende øst for Skovlyvej, som det fremgår af 

 
Figur 2-14. (Geodatastyrelsen, 2017) 

 
Figur 2-14. Oversigt over bygge- og beskyttelseslinjer i og omkring undersøgelsesområdet. 
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2.12.3 Tilstand og målsætning for vandløb 

Den østlige del af Stampemølle Bæk, Grobshule Bæk og Grøn Bæk er i Vandområdeplanen, 2015-

2021 målsat med God økologisk tilstand. Den vestlige del af Stampmølle bæk er ikke omfattet af 

Vandområdeplanen, 2015-2021. 

Den samlede økologisk tilstand for Stampemølle Bæk og Grobshule Bæk sat til ”god” mens 

Grønbæks økologiske tilstand er vurderet til at være ”høj”.  

Grønbæks udløb er rørlagt og rørlægningen er udpeget som en indsats (AAR-49465) jf. Vandplan 

2010-2015. (Miljø- og Fødevareministeriet, 2017). 

2.12.4 Naturbeskyttelsesloven 

En del af undersøgelsesområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet natur, 

hovedsageligt i form af enge og moser, men også nogle arealer med overdrev og et enkelt vandhul 

(Geodatastyrelsen, 2017). De beskyttede naturtyper fremgår af Figur 2-15. 

I forbindelse med den tekniske forundersøgelse har Odder Kommune foretaget en besigtigelse og 

konkret vurdering af naturværdierne af de § 3 beskyttede arealer jf. afsnit 2.7. 

 
Figur 2-15. Oversigt over beskyttede naturtyper i og omkring undersøgelsesområdet 

2.13 Kulturhistoriske værdier og fredninger 
Der findes ingen fredninger eller registreret kulturhistoriske værdier i undersøgelsesområdet. 

(Geodatastyrelsen, 2017). Men flere punkter med fund af fortidsminder (Ses under ”Fund og 

Fortidsminder” på Slots- og Kulturtyrelsens hjemmeside). 
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2.14 Rekreative interesser 

De rekreative interesser i undersøgelsesområde udgøres primært af jagtinteresser. Der er ingen 

offentlig adgang eller stier i undersøgelsesområdet. Stampemølle Bæk fungerer som opvækstområde 

for laksefisk, med selve vandløbet gennem undersøgelsesområdet er ikke i sig selv relevant som 

fiskevand for rekreativt fiskeri. 
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3 Projektforslag og overordnede indhold 

En del af formålet med den tekniske forundersøgelse er udarbejdelsen af et konkret forslag til 

etablering af et vådområdeprojekt indenfor undersøgelsesområdet.  

Projektforslaget for de fremtidige forhold i ådalen omkring Stampemølle bæk ved Fensholt er helt 

overordnet udarbejdet under iagttagelse af en række hensyn og præmisser, som har skullet 

indarbejdes i det endelige projektforslag: 

• Projektforslaget skal optimeres for at opnå bedst mulig omkostningseffektivitet for fjernelse 
af kvælstof, hvor projektets beregnede kvælstofreduktion sammenholdes med de samlede 
udgifter til realisering af projektet. 

• Projektet må ikke ændre på afvandingen af arealer udenfor projektområdet.  

• Projektforslaget skal være foreneligt med en lang række af hensyn, bl.a. må projektet ikke 
ødelægge de værdifulde rigkær eller medføre en væsentlig øget udvaskning af fosfor.  

Tidligt i undersøgelsen var det tydeligt, at det ikke var relevant at etablere vådområde i den vestlige 

del af undersøgelsesområdet. Dels fordi det var relativt begrænset, hvad der kunne opnås af 

kvælstoffjernelse og dels på grund af områdets høje naturværdi.  

Det valgte projektforslag omfatter et samlet projektområde på 22 ha, som er fordelt på to delområder, 

begge delområder er beliggende indenfor undersøgelsesområdet.  

Projektforslaget er endt med at omfatte tre bærende forandringer indenfor projektområdet, som 

bidrager til en ændret hydrologi og kvælstoffjernelse: 

1. Sløjfning af dræn indenfor projektområdet 

For at skabe naturlig hydrologi indenfor projektområdet skal det eksisterende drænsystem indenfor 

projektområdet sløjfes. 

2. Overrisling med drænvand 

Ved afbrydelse af dræn og tilkastning af grøfter fra det bagvedliggende drænopland tvinges 

drænvandet ud på terræn og/eller tvinges til at sive gennem ådalens tørvejorder på vejen mod 

vandløbene. Herved skabes der grundlag for en effektiv fjernelse af kvælstof og tilbageholdelse af 

fosfor.  

3. Genslyngning og åbning af rørlagte strækninger 

Stampemølle Bæk skal forlægges til et nyt genslynget tracé gennem de to delprojektområder, 

således, at vandløbet fremstår som et terrænnært naturligt mæandrerende vandløb, som løber 

igennem de naturlige lavninger indenfor projektområdet.  

 

Det primære formål med at lægge vandløbet i et mæandrerende og terrænnært profil, er at sikre 

periodiske oversvømmelser af de vandløbsnære arealer.  

 

Sekundært skal omlægningen af vandløbet udføres med respekt for de natur- og miljømæssige 

interesser og målsætning for både selve vandløbet og den omkringliggende natur. Af disse årsager 

må vandløbet ikke ligge så højt i terræn, at der skabes permanent sødannelse omkring vandløbet. 
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En permanent sødannelse omkring vandløbet vil kunne have en negativ påvirkning af selve vandløbet 

og den omkringligge beskyttede natur. 

Endvidere indeholder projektforslaget også en fritlægning af rørlagte strækninger af Stampemølle 

Bæk og Grønbæk inden for projektområdet.  

(4.) Etablering af lavvandet sø (minivådområde)  

Udover ovenstående projektforslag, er der i rapporten endvidere også kort redegjort for mulighed for 

håndtering af et stort drænopland, ved etablering af et permanent vandspejl umiddelbart uden for 

undersøgelsesområdet. Denne mulighed indgår ikke i stofberegninger og den beregnede 

omkostningseffektivitet. Den beskrevet løsning vil kunne inddrages i et evt. detailprojekt for et samlet 

vådområdeprojekt eller som et selvstændigt minivådområdeprojekt. 

3.1 Projekttiltag og beskrivelse af anlægsarbejder 

Nedenfor gennemgås de enkelte projekttiltag med tilhørende beskrivelse af anlægsarbejder der skal 

gennemføres i forbindelse med realisering af det beskrevne projektforslag.  

De projekterede tiltag ses i bilag 3a og 3b. 

 

Figur 3-1 Projekterede tiltag i det vestlige delområde. 
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Figur 3-2 Projekterede tiltag i det østlig delområde. 

3.1.1 Adgangsveje og arbejdsplads 

Der er gode muligheder for at etablere adgang til projektområderne. Der er muligt at tilkøre den 

vestlige del af projektområdet fra Skovlyvej. Ligeledes er der tilkørsel til den østlige del af området 

via markvejen umiddelbart vest for Grønbæk. 

For begge områder vurderes det nødvendigt at indregne udlægning af køreplader samt resurser til 

reetablering af adgangsveje og arbejdsplads efter endt anlægsarbejde.  

Anlægsarbejdet kan med fordel udføres i en tør periode for at lette adgang for maskiner. 

3.1.2 Sløjfning af dræn indenfor projektområdet  

Hoveddrænene afbrydes effektivt, f.eks. ved at grave ned til drænet og knuse eller fjerne rørstykker 

á 2-3 m længde på strategiske steder, som før udløb i vandløb samt efter sammenløb med side- og 

hoveddræn. Eventuelle drænbrønde, der fremkommer under projektarbejdet, sløjfes ved fjernelse 

eller nedknusning under terræn og afløb og indløb afproppes med jord. 

De steder, hvor drænrørene afbrydes, fremgår af figurerne over projekterede tiltag (se Figur 3-1, Figur 

3-2 og bilag 3).  

3.1.3 Håndtering af drænudløb fra det bagvedliggende drænopland  

Ved afbrydning af drænene fra de bagvedliggende arealer, er det vigtigt at afvandingen af arealer 

udenfor projektområdet ikke påvirkes. Projektgrænsen er lagt, således at det er muligt at føre dræn 

til terræn indenfor projektområdet mindst 1,0 m under det terrænniveau, der er ved projektgrænsen. 

Afhængig af topografien omkring de enkelte dræn, kan afbrydningen af dræn foregå enten ved at 

drænudløb føres direkte til terræn, hvorfra drænvandet overrisler projektarealet. Andre steder kan det 
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være nødvendigt at etablere vældbrønde, hvor dræn føres ind i en brønd og vandet stiger op til terræn 

gennem brønden.  

Forholdet mellem drænopland og overrislingszone skal være mindre end 30 for at det ikke går ud 

over effektiviteten. Ved større hovedudløb med et stort drænopland, vil det ofte være nødvendigt at 

etablere en fordelerrende, så overrislingsarealet fra drænet øges.  

 

Figur 3-3. Principskitse for etablering af fordeler render ved afbrydelse af dræn 

Der er også mulighed for at etablere mindre lavvandede søer i forbindelse med drænudløb. Ved 

drænudløbet som afvander Fensholt by, etableres en lavvandet sø, hvorfra drænvandet delvis 

nedsiver og delvis afstrømmer via terræn til Stampemølle Bæk. 

3.1.4 Etablering af nyt genslynget og terrænnært Stampemølle Bæk  

 

Omlægning til terrænnært vandløb 

Vandløbsbunden i det nye forløb lægges højere end det nuværende. På Figur 3-4 og Figur 3-5 er 

længdeprofil af både nuværende målte vandløbsbund og vandspejl sammenholdt med den 

projekterede vandløbsbund og vandspejl.  

Det skal bemærkes at det projekterede vandløb er længere end det eksisterende forløb, som af denne 

grund er ”forlænget” således forholdene kan sammenlignes. Stationeringen passer således ikke helt 

med nuværende forhold.  

Det fremgår dog af længdeprofiler, hvordan både bund og vandspejl hæves ved under de 

projekterede forhold. 
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Figur 3-4: Længdeprofil af det projekterede og det nuværende vandløbstracé i den vestlige 
del af det arronderede projektområde. Med stiplet linje ses det nuværende vandspejl. 

  

Figur 3-5: Længdeprofil for den østlige del af det arronderede projektområde. 

I Figur 3-4 og Figur 3-5 ses det nuværende og det projekterede vandspejl. Det ses i figurerne at der 

i løbet af forløbet, afvikles det samme fald og at der i grænserne af projektområdet er en ens 

vandspejlskote. Længdeprofilerne fremgår også af bilag 11a og 11b. 
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Genslyngning af Stampemølle Bæk 

Ved omlægning af vandløbet i et slynget forløb sikres også den fysiske variation i selve vandløbet. 

Grænseflade mellem vandløbet og den omkringliggende natur, sikres ved etablering af varierende 

brink anlæg, stryg og høller jf. Figur 3-6. 

 

 

Figur 3-6. Principskitse for etablering af nyt terrænnært vandløbsprofil, med varierende brink 
anlæg og dybder. 

Ved den projekterede omlægning af Stampemølle Bæk, vil der ske en samlet forlængelse af 

Stampemølle Bæk på 826 meter over de to del strækninger jf. Tabel 3-1.  

Det nye projekterede trace af Stampemølle Bæk fremgår af Figur 3-1 og Figur 3-2 og i bilag 3a og 

3b. 

Tabel 3-1. Opgørelse over nuværende og projekterede vandløbslængde af Stampemølle Bæk 
gennem de to delprojektområder.  

Vandløbsstrækning  
Nuværende 

vandløbslængde 

Projekteret 

vandløbslængde 
Forskel 

Projektområde Vest 966 m 1.236 m 270 m 

Projektområde Øst 944 m 1.500 m 556 m 

Samlet 1.910 m 2.736 m 826 m 

I forbindelse med udgravning af de nye vandløbstrace skal der udgraves ca. 4.300 m3 jord. Den 

opgravede jord skal placeres i det gamle vandløbstrace eller evt. ved indbygning af det eksisterede 

terræn hvis det ikke er i konflikt med naturmæssige hensyn.  

I forbindelse med udgravning af nye vandløbstrace vil det forskellige steder være nødvendigt med 

etablering af bund og/eller brinksikring af det nye forløb. Der forventes skulle anvendes 100 m3 grus 

og sten til bund og brinksikring af nyt vandløbstrace.  

For yderlige optimering af fysisk variation kan der udlægges enkelte større skjulesten og gamle 

trærødder eller andet dødt træved i det nye vandløb. Evt. plantning af elletræer i vandløbsbrinken vil 

også medvirke til øget fysisk variation af vandløbet.  
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3.1.5 Sløjfning af eksisterende rørlagte strækninger af Stampemølle Bæk 

I det vestlige delområde af projektområdet er ca. halvdelen af Stampemølle Bæk i dag rørlagt. Som 

en del af det beskrevne projektforslag skal 680 meter af denne rørlægning fritlægges. 

Det er ikke muligt at fritlægge hele den rørlagte strækning, da rørledningen ligger helt ned til 6,5 meter 

under terræn ved Skovlyvej, se Figur 3-7. 

 

Figur 3-7 Længdeprofil over Stampemølle Bæk ved forløbet under Skovlyvej. Det ses at 
rørlægningen ligger væsentlig under terræn ved vejen. 

Rørledningen består af en gammel Ø40 cm betonrørledning. Det vurderes at sløjfning af rørledning 

bedst opnås gennem nedknusning af ledningen i dets eksisterende trace. Enkelte steder kan det 

være nødvendigt at opgrave og bortskaffe det gamle betonrør. 

 

Figur 3-8. Oversigt over rørlagt dele af Stampemølle Bæk som skal sløjfes  
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3.1.6 Etablering af faunapassage ved Grønbæks udløb  

Grønbæks udløb til Stampemølle bæk er rørlagt. Rørlægningen er udpeget som en spærring i de 

statslige vandplaner 2010-2015 (AAR-49465). Frilægning og gensnoning af Grønbæk, vil således 

udover at bidrage til en naturlig hydrologi indenfor projektområdet også samtidige sikre faunapassage 

i Grønbæk og fungere som realisering af den udpegede vandløbsindsats. 

Ved åbning af Grønbækken nedknuses de eksisterende rør. Grønbækken har et stort naturligt fald, 

og det vil være vanskeligt at etablere et fald på under 10 promille. I det projekterede forløb etableres 

en ca. 120 meter langt terrænnært åbent vandløb med et gennemsnitligt fald på ca. 15 promille.  

På grund af det høje fald skal hele strækningen fores med sten og grus. Der forventes at skulle 

anvendes 50 m3 grus og sten til bund og brinksikring af nyt vandløbstrace af Grønbæk.  

For at sikre fortsat mulighed for passage langs vandløbet etableres en overkørsel som kan anvendes 

til traktor.  

 
Figur 3-9. Projekterede trace af Grønbæks udløb samt rørbro som sikrer fremtidig passage. 

3.1.7 Mulighed for håndtering af et stort drænopland syd for Fensholt 

Udover ovenstående projektforslag, er der i forbindelse med både den tekniske- og 

ejendomsmæssige forundersøgelse endvidere også vurderet på muligheden for at håndtere et stort 

drænopland på sydsiden af Stampemølle Bæk umiddelbart sydøst for Fensholt by.  

Der er tale om et drænopland på ca. 26 ha. Ved overrisling skal forholdet mellem opland og 

overrislingszone være 1:30. På baggrund af de terrænmæssige forhold og lodsejerinteresser 

vurderes det ikke hensigtsmæssigt at etablere en overrislingszone mellem dræn udløb og 

Stampemølle Bæk indenfor undersøgelsesområdet.  

Der er i stedet vurderet på muligheden for at etablere et område med permanent vandvolumen til 

udløbet af drænet. På Figur 3-10 og bilag 10 er der lavet et skitseprojekt for en mulig løsning for 
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håndtering af det 26 ha store drænopland.  Projektgrænsen er tegnet således at vandspejl ligger 

minimum 1 m under dyrkningsarealer.  

 

Figur 3-10 Skitseprojekt for håndtering af drænvand ved gennemløb gennem et permanent 
vandvolumen/spejl. 

Størstedelen af det ekstra drænopland, er beliggende udenfor undersøgelsesområdet og løsningen 

indgår ikke i denne rapports øvrige stofberegninger, estimater på anlægsøkonomi og beregninger 

omkostningseffektivitet. 

3.1.8 Afværgeforanstaltninger 

Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med det valgte projektforslag. På 

længdeprofilere i Figur 3-4 og Figur 3-5 ses det beregnede vandspejl i Stampmølle Bæk, både under 

nuværende forhold og under de projekterede forhold. De projekterede forhold er lavet således at 

vandspejlet i vandløbet ikke ændres udenfor projektområdet. Herved er det sikret, at 

afvandingsforholdene udenfor projektområdet ikke ændres. I 

Indenfor projektområdet forekommer der ikke bygninger eller andre konstruktioner med behov for 

afværgeforanstaltninger ift. de projekterede forhold.  
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De projekterede forhold er ligeledes lavet med henblik på ikke at påvirke de meget værdifulde 

terrestriske naturområder i forhold til både afvanding og næringsstofpåvirkning.  

3.2 Modellering og beregninger 

De afvandingsmæssige forhold indenfor de to projektområder er modelleret igennem en 

sammenhængende vandløbsmodel opsat i programværktøjet VASP. VASP er et stationært 

vandløbsmodelleringsværktøj, hvor der på baggrund af vandløbets nuværende og projekterede 

geometri, kendskab til afstrømningsforhold og vandløbets modstandsforhold kan foretages 

vandspejlsberegninger under forskellige karakteristiske hændelser. Til konsekvensvurderingen er der 

foretaget vandspejlsberegninger for tre forskellige afstrømningshændelser hhv. en sommer-, års-, og 

vintermiddel. Datagrundlaget for vandspejlsberegningerne er beskrevet i afsnit 2.3. 

Vandspejlsberegningen er ekstrapoleret til det omkringliggende terræn ud fra højdemodellen 

DTM/Terræn 2015 (Kortforsyningen, 2017) og omregnet til afvandingsklasser, således 

vandspejlsberegningerne kan visualiseres som konsekvenskort. I ekstrapoleringen er koten på det 

øvre grundvandsspejl givet en hældning (5 promille) ud i terræn som funktion af afstanden til 

vandløbet. Dette giver et mere korrekt billede af afvandingsforholdene i en ådal, hvor der vil 

forekomme en naturlig gradient på grundvandsspejlet ned mod vandløbet.  

Resultatet af modelberegningerne er præsenteret på konsekvenskort med afvandingsdybder og 

afvandingsintervaller (bilag 4a-f og bilag 5a-f). 
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4 Konsekvensvurdering  

Nærværende afsnit beskæftiger sig med konsekvenserne, såfremt projektet gennemføres. 

4.1 Projektområdebeskrivelse 

Undersøgelsesområdet blev tidligt i processen tilpasset, således at den vestligste del af området blev 

skåret fra. Dette skyldtes de høje naturværdier i denne del af undersøgelsesområdet, der ikke ønskes 

påvirket af næringsholdigt dræn- og vandløbsvand, samt at potentialet for fjernelse af kvælstof i dette 

område er begrænset. Det indledende skitseprojekt resulterede i et tilpasset undersøgelsesområde, 

der udgør 43 ha. Dette blev yderligere tilpasset til et arronderet projektområde ift. lodsejeropbakning, 

fredskov, matrikler og/eller markskel.   

Opgørelsen samt udbredelsen af de tre områder fremgår af hhv. Tabel 4-1 og Figur 4-1. 

Tabel 4-1. Uddybning og opgørelse af undersøgelsesområdet, tilpasset 
undersøgelsesområde og det endelige projektområde (arronderet).  

  Areal (ha) Beskrivelse 

Undersøgelsesområde 57 
Det indledende område udpeget af Odder Kommune, der 
har dannet udgangspunkt for beskrivelsen af de 
nuværende forhold 

Tilpasset undersøgelsesområde 43 
Det reducerede undersøgelsesområde. Hvor den vestligste 
del af undersøgelsesområdet er skåret fra pga. høje 
naturværdier i området.  

Projektområde (arronderet) 21,6 
Det tilpassede påvirkningsområde. Området danner 
grundlag for beregninger af næringsstofbalancer og 
anlægsarbejde samt ejendomsmæssig forundersøgelse 

 

 

Figur 4-1. Oversigt over undersøgelsesområde, tilpasset undersøgelsesområde og 
projektområde. 
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4.2 Hydrologiske forhold 

I dette afsnit foretages en vurdering af de hydrologiske forhold ved gennemførelse af de projekterede 

tiltag. Som beskrevet i afsnit 3 omfatter projektforslaget primært tre bærende tiltag, med det formål at 

genskabe naturlige hydrauliske forhold. 

4.2.1 Fremtidige afvandingsforhold 

De hydrologiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget fremgår af Tabel 4-2, hvor 

udbredelsen af de forskellige afvandingsklasser er opgjort for de projekterede afvandingsforhold. På 

bilag 4 (nuværende) og bilag 5 (projekteret) fremgår den geografiske udbredelse af 

afvandingsklasserne ved en sommer- og vintermiddel, mens Tabel 4-2 viser den arealmæssige 

fordeling af de seks afvandingsklasser ved de forskellige afvandingstilstande.  

Tabel 4-2. Oversigt over den arealmæssige udbredelse af de forskellige afvandingsklaser 
under de nuværende og projekterede forhold ved sommermiddel og vintermiddel.  

Afvandingsklasse 

(afstand til 
grundvandsspejl) 

Sommermiddel Vintermiddel 

Nuværende 
afvandings-

forhold 

(ha) 

Projekterede 
afvandings-

forhold 

(ha) 

Nuværende 
afvandings-

forhold 

(ha) 

Projekterede 
afvandings-

forhold 

(ha) 

Frit vandspejl (< 0 cm) 0,05 0,20 0,17 0,59 

Sump (0-25 cm) 0,49 1,03 1,02 2,26 

Våd eng (25 - 50 cm) 1,55 3,16 2,70 3,13 

Fugtig eng (50 - 75 cm) 3,52 3,07 3,79 2,89 

Tør eng (75-100 cm) 3,51 2,62 2,76 2,14 

Mark (> 100 cm) 12,51 11,55 11,19 10,63 

Sum 21,63 21,63 21,63 21,63 

4.3 Næringsstoffer 

Dette afsnit konsekvensvurderer næringsstoftilbageholdelsen – og reduktionen ved gennemførelse 

af de projekterede tiltag. 

4.3.1 Kvælstof 

Kvælstofberegningen er udført efter DMU’s anvisning (Hoffmann, et al., 4. udgave, november 2015) 

og med regnearket udarbejdet af NST, december 2013, der skal anvendes i forundersøgelser til 

vådområder.   

 

Jordbunden i projektområdet består af humus og sandblandet lerjord. Jordbundsforholdene vurderes 

ikke at udgøre en begrænsning for kvælstofomsætningen i projektområdet – både hvad angår 

jordbundens nedsivningsevne og tilgængelighed af organisk stof til mikrobiel nedbrydning i 

forbindelse med denitrifikation.  
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I kvælstofberegningen skelnes der mellem arealet for vandløbsoplandet, arealet af det direkte 

drænopland, samt arealet for projektområdet. I bilag 6 eller Figur 4-2 nedenfor ses arealerne anvendt 

i kvælstofberegningen for projektscenariet. 

 

Figur 4-2. Oversigt over oplande anvendt i næringsstofberegningerne. 

Ekstensivering af landbrugsarealer 

Projektområdet består af omdriftsarealer, permanente græsarealer, samt udyrkede arealer. Med 

udgangspunkt i Naturtyrelsens vejledning til kvælstofberegninger regnes der med en reduktion på 50 

kg N/ha/år for omdriftsarealer, 10 kg N/ha/år for permanente græsarealer, mens der for udyrkede 

arealer regnes med en reduktion på 5 kg N/ha/år. Den potentielle effekt ved udtag af landbrugsjord 

udgør derved 643 kg N/år.  

Kvælstofomsætning fra det direkte opland 

Flere dræn, der føres til projektområdet, vil ved projektets gennemførsel føres til terræn. Ved 

gennemførelse af projektet vil den tilførte kvælstof fra det direkte drænopland dermed blive 

tilbageholdt og omsat i projektområdet ved infiltration gennem jordmatricen. Projektets 

omsætningsgrad er derfor fastholdt til 50 %, der er udgangspunktet for områder, hvor 

jordbundsforholdene ikke udgør en begrænsning for omsætningsgraden. Det forventes, at der findes 

dræn på marken nord for projektområdets nordvestlige hjørne, hvorfra der også vil ske 
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overrisling/infiltration gennem jordmatricen. Dette skal eftervises ved en evt. detailprojektering. 

Området medregnes i det direkte opland.  

Det direkte opland, som angivet i Figur 4-2, er opgjort til 144 ha. Tilførslen af kvælstof herfra udgør 

18,3 kg N/år, og er beregnet ud fra oplysninger om jordbundsforhold og arealanvendelse.  

Med en forventet omsætningsgrad på 50 % i nedsivningszonen (ikke-begrænset omsætning) vil den 

samlede kvælstofreduktion ved nedsivning/overrisling udgøre 1.317 kg N/år.  

Kvælstofomsætning ved oversvømmelse med vandløbsvand 

Ved gennemførsel af projektet vil vandløbsvand fra Stampemølle Bæk i perioder med stor 

afstrømning, oversvømme de vandløbsnære arealer, hvorved kvælstof fra vandløbet vil omsættes.  

  

Vandløbsoplandet er beregnet til 621,4 ha, som svarer til oplandet nedstrøms i projektområdet. 

Vandløbsoplandet medregner derfor også drænoplandet. Den tilførte mængde kvælstof til vandløbet 

er overestimeret, da noget allerede er fjernet ved overrisling. Dette har dog ingen betydning for den 

beregnede kvælstoffjernelse ifølge regnearket.  

 

Kvælstofomsætningen ved oversvømmelse med vandløbsvand er beregnet til 73 kg N/år.  

Samlet kvælstofreduktion 

Projektets samlede beregnede kvælstofreduktion ved udtag af landbrugsarealer, 

overrisling/infiltrering samt oversvømmelse med vandløbsvand udgør i alt 2.033 kg N/år, hvilket 

svarer til en arealspecifik reduktion på 94 kg N/ha/år.  

Beregningerne fremgår af Tabel 4-3 og bilag 6. 

Tabel 4-3. Oversigt over projektets kvælstofomsætning 

Kvælstoffjernelse Kg N/år 

Ved oversvømmelse med vandløbsvand 73 

Ved overrisling 1.317 

Ved ekstensivering 643 

Samlet kvælstoffjernelse 2.033 

Arealspecifik kvælstoffjernelse 94 

Projektområdet er en del af oplandet til Norsminde Fjord, der ifølge bekendtgørelsen om kriterier for 

vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder (nr. 215/2017) har et målsat 

reduktionskrav på 9,3 tons kvælstof (Retsinformation). Projektets gennemførsel vil bidrage til 

kvælstofmålopfyldelsen for Norsminde Fjord.  

4.3.2 Fosfor 

Fosfor findes primært bundet til partikler, der transporteres med vandløb og drænsystemer til søer og 

fjordområder. Ved oversvømmelse med vandløbsvand eller drænvand kan dele af den partikelbundne 

fosfor sedimentere ud på de oversvømmede arealer. Den sedimenterede fosfor vil her blive bundet 

til jorden eller omsat af vegetationen, og vil dermed kunne tilbageholdes på projektarealerne frem for 

at blive transponeret til slutrecipienten. 
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Oplandet, der tilfører vand til projektområdet, er det direkte drænopland, som fremgår af Figur 4-2. 

Fosforfrigivelse 

Der er indsamlet jordprøver til bestemmelse af risikoen for frigivelse af fosfor. Analyseresultaterne for 

disse jordprøver (bilag 2), jordens permeabilitet samt dræningsintensitet er indtastet i regnearket efter 

gældende vejledning (Kjærgaard, Hoffmann, Kronvang, & Andersen, 2016). Dræningsintensiteten for 

delområderne er vurderet ud fra den nuværende dræning i området. 

Den samlede potentielle fosforfrigivelse for projektområdet er beregnet til 175 kg P/år og fremgår af 

Bilag 7. Den samlede fosforpulje er beregnet til 7.131 kg P. 

Den beregnede frigivelse vurderes at være overestimeret, da der i beregningen ikke er taget 

forbehold for de nuværende afvandingsforhold i projektområdet. Dermed antages det, at der vil 

forekomme en hydrologisk tilstandsændring i hele projektområdet, selvom det reelt kun er et mindre 

delareal, der i fremtiden vil have en afstand under 50 cm til grundvandsspejlet, sammenlignet med 

de nuværende forhold. Der er derfor gennemført en beregning af, hvor stor en forøgelse, der reelt vil 

ske af de vådeste afvandingsklasser (under 50 cm til grundvandsspejlet), såfremt de projekterede 

tiltag gennemføres. Beregningerne fremgår af Tabel 4-4, og tager udgangspunkt i de beregnede 

afvandingsklasser for området, som beskrevet i afsnit 2.3.3.  

Tabel 4-4. Oversigt over de beregnede ændringer i afvandingsklasser (sommermiddel) for 
projektområdet. 

Afvandingsklasse Nuværende forhold 

(ha) 

Projekterede forhold 

(ha) 

Forskel 

(ha) 

Frit vandspejl (< 0 cm) 0,05 0,20 0,15 

Sump (0-25 cm) 0,49 1,03 0,54 

Våd eng (25 - 50 cm) 1,55 3,16 1,61 

Fugtig eng (50 - 75 cm) 3,52 3,07 -0,44 

Tør eng (75-100 cm) 3,51 2,62 -0,89 

Mark (> 100 cm) 12,51 11,55 -0,96 

Sum 21,63 21,63  

Som det fremgår af beregningerne vil projektet medføre en stigning på 2,30 ha af våde/fugtige 

afvandingsklasser i projektområdet. Dette svarer til, at kun 11 % af det samlede projektareal vil skifte 

fra de tørre afvandingsklasser (>50 cm til grundvandsspejlet) til en af de vådeste afvandingsklasser 

(<50 cm til grundvandsspejlet), hvorfra den største, potentielle fosforfrigivelse vil stamme fra. Såfremt 

dette sammenholdes med den beregnede fosforfrigivelse på 175 kg P/år, svarende til 8,1 kg P/ha/år, 

vil den reelle mer-frigivelse fra de vådere projektarealer teoretisk set udgøre i omegnen af 18,6 kg 

P/år. Denne kvantificering vurderes at give et mere retvisende billede af fosforfrigivelsen.  

Fosfordeponering - overrisling 

Såfremt projektet realiseres, vil der skabes overrisling med drænvand. Drænoplandet er opgjort til 

144 ha. Jf. vejledningen (Kjærgaard, Hoffmann, Kronvang, & Andersen, 2016) anvendes den 

gennemsnitlige tabsrate for partikelbundet fosfor på 0,062 kg P/ha/år. Tilbageholdelsen af fosfor ved 

overrisling med drænvand er beregnet til 8,9 kg P/år.  

Fosfordeponering – oversvømmelse med vandløbsvand 
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Ved realisering af projektet vil fosfor også sedimenteres via oversvømmelse med vandløbsvand. 

Vandløbstrækningen grænsende op til projektområdet, hvor der vil ske oversvømmelse med 

vandløbsvand er 1.499,85 m. Bredden for sedimentationsområdet er sat til 25 m. jf. vejledningen, 

eftersom oplandsarealet til vandløbet er mindre end 10 km2. Det oversvømmede areal, hvorfra der vil 

ske en tilbageholdelse af fosfor er dermed beregnet til 6,3 ha, der vil være oversvømmet 7,68 dage 

om året. 

Fosfortilbageholdelsen ved oversvømmelse med vandløbsvand er vha. regnearket (bilag 7) beregnet 

til 24,2 kg P/år.  

Samlet fosforregnskab 

Den potentielle samlede fosforfrigivelse er jf. bilag 7 beregnet til 142 kg P/år.  

Med udgangspunkt i ovenstående beregninger estimeres den reelle årlige fosforreduktion på 14,5 kg 

P/år (Tabel 4-5).   

Tabel 4-5. Oversigt over projektets samlede fosforregnskab. 

Fosforregnskab Enhed  Potentiel Estimeret 

P - frigivelse  Kg P/år  175 18,6 

P - tilbageholdelse - Overrisling Kg P/år  8,9 8,9 

P - tilbageholdelse - Oversvømmelse med 
vandløbsvand 

Kg P/år  24,2 24,2 

Samlet P-reduktion Kg P/år  -142 14,5 

Afskæringsværdi for recipienten Norsminde Fjord er opgjort til 25 kg P/år. Projektets gennemførsel 

estimeres dermed at bidrage positivt til fosfortransporten til Norsminde Fjord.  

4.4 Kulstof 

 Tabel 4-6 illustrerer den arealmæssige opgørelse af arealanvendelsen fordelt på de to klasser for 

organisk kulstofindhold; organogen jord (> 12 % OC) og mineraljord (0-12 % OC). 

Tabel 4-6. Arealmæssig opgørelse af arealanvendelsen i projektområdet fordelt på to 
kategorier af organisk kulstofindhold 

Arealanvendelse 

(type) 

Areal på >12 % OC 

(ha) 

Areal på 0-12 % OC 

ha) 

Areal i alt 

(ha) 

Omdriftsarealer 0,45 10,75 11,20 

Permanente græsarealer 0,67 5,51 6,18 

Naturarealer 0,07 4,18 4,25 

SUM 1,19 20,44 21,63 

På baggrund af data om arealanvendelse og afvandingsforhold er det beregnet (bilag 8), at projektet 

vil medføre en reduktion fra 39,1 tons CO2-ækv./år (nuværende drift) til 33,0 tons CO2-ækv./år (efter 

omlægning). 



 

Side 43 af 54 Teknisk forundersøgelse af Fensholt Vådområde  Rapport 

Dette svarer til en samlet klimaeffekt på 6,1 tons CO2-ækv./år, som svarer til 0,3 tons CO2-ækv./ha/år. 

Resultaterne fra beregningerne af projektets klimaeffekt fremgår af Tabel 4-7 og Tabel 4-8 samt af 

bilag 8. 

Tabel 4-7. Oversigt over CO2 regnskabet for projektet før og efter omlægning. 

Tilstand 
CO2-ækvivalenter ved arealanvendelse 

(Tons CO2-ækv./år) 

Før omlægning 39,1 

Efter omlægning 33,0 

 

Tabel 4-8. Oversigt over projektets klimaeffekt 

Projektets klimaeffekt CO2-ækvivalenter ved arealanvendelse 

Samlet reduktion 

(tons CO2-ækv./år) 
6,1 

Arealspecifik klimaeffekt  

(tons CO2-ækv./ha/år) 
0,3 

Som det fremgår af beregningerne ovenfor, vil der ikke ske en stor reduktion i CO2 emissionen ved 

projektets gennemførsel. Dette skyldes, at størstedelen af projektområdet ligger udenfor tørv2010-

kortet, og dermed klassificeres som mineraljord, hvorved reduktionen på disse jorde er 0 tons CO2-

ækv./år, jf. regnearket (bilag 8). Det er derfor kun fra de 1,19 ha organogen jord (Tabel 4-6), der ved 

projektets gennemførsel vil ske en reduktion i CO2 emissionen.     

4.5 Okker 

Som nævnt i afsnit 2.5 er området klassificeret til okkerklasse IV og I, hvor der ifølge 

okkerkortlægningen er risiko for hhv. stor udledning af okker til vandmiljøet og ingen udledning af 

okker. Da projektet medfører en generel hævning af grundvandsstanden inden for størstedelen af 

projektområdet, vurderes projektet ikke at give anledning til en øget okkerudvaskning. Dette skyldes, 

at eventuelle pyritforekomster, der endnu ikke er oxideret, i højere grad vil forblive immobiliseret i 

jorden og dermed ikke er i risiko for at blive udvasket som okker.  

4.6 Naturforhold 

Naturværdierne fremgår af Figur 2-12, hvor det ses, at særligt den vestlige del af 

undersøgelsesområdet indeholder de mest værdifulde naturområder. Bl.a. derfor indgår dette 

område ikke i det valgte projektforslag.  

De værdifulde naturområder består primært at en række rigkær. Rigkær vil kunne påvirkes både ved 

fysisk anlægsarbejde, ved ændret hydrologi men er især følsom for påvirkning af nærrigsholdigt 

drænvand i løbet af vækstsæsonen. Derfor er der enkelte steder, hvor dræn ikke føres til terræn, med 

fortsat ledes direkte til vandløbet for at undgå den negative påvirkning af nærringstoffer af disse 

rigkær.  

De projekterede tiltag ift. overrisling med drænvand er således nøje valgt, således at der tages mest 

mulig højde for naturværdierne i projektområdet, og de steder, hvor der projekteres med overrisling 

af drænvand, er der ingen eller begrænset naturværdi.  
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I forhold til ændret hydrologi tåler rigkær ikke udtørring. Som udgangspunkt indeholder 

projektforslaget en generel genskabelse af naturlig hydrologi og afbrydelse af dræning indenfor 

projektområdet, og den ændret hydrologi vurderes generelt at være gunstig for udbredelsen af rigkær 

indenfor projektområdet. På enkelte strækninger hvor vandløbet frilægges fra rørlagt til åbent 

vandløb, kan der lokalt omkring det nye åbne vandløstrace, ske en forbedret afvanding. De nye trace 

er dog nøje valgt så de ikke går gennem de mest værdifulde rigkærs områder.    

En ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet vurderes at give anledning til en generel 

forbedring af naturværdierne i området. En stor del af området er ligeledes beskyttet natur, hvorfra 

der også hurtigt vil kunne ske indvandring af både plante- og dyrearter fra disse arealer.  

For at skabe det bedste udgangspunkt for forbedring af naturforholdene i området anbefales det, at 

der foretages afgræsning og/eller høslæt på arealerne. Naturpleje bidrager til at mindske tilgroning 

med få næringstolerante plantearter, hvorved der skabes en mere varieret engstruktur, der også vil 

gavne faunaen i området. Ydermere vil naturpleje kunne bidrage til en øget fjernelse af næringsstoffer 

fra projektområdet – især hvis høet fjernes fra arealerne. Det er dog ikke muligt at indregne effekten 

af naturpleje i projektets samlede næringsstoffjernelse, da dette ikke vurderes at være et varigt tiltag.  

4.7 Fisk 
Det valgte projektforslag vurderes at være særdeles gunstig for projektområdets værdi som yngle- 

og opvækstområde for ørreder og dermed også for fiskebestanden i hele Odder Å-systemet.   

 

Flere tidligere vådområdeprojekter har haft en negativ betydning for nedstrømsliggede vandløbs 

økologiske tilstand. Hvis der etableres en større permanent lavvandet sø på et vandløb, vil det kunne 

være effektivt i forhold kvælstoffjernelse, men søen vil også bidrage til både højere temperatur og 

lavere iltindhold i vandløbet og i ekstreme tilfælde kan afløbsvandet fra en lavvandet engsø kunne 

været helt iltfri. Dertil kommer at der i permanente søer vil kunne komme bestande af rovfisk som 

også vil kunne have en kraftig negativ konsekvens for en naturlig ørredbestand. Det valgte 

projektforslag indeholder ikke dannelsen af egentlige permanent søer i tilknytning til vandløbet. Dette 

er et bevist fravalg, dels for at beskytte en række terrestriske naturtyper og dels for at beskytte 

vandløbets økologiske tilstand jf. ovenstående problemstilling.    

 

Stampmøllebæk er på den østlige del af projektområde i dag som beskrevet reguleret og udrettet. 

Med projektet genslynges vandløbet og bliver 556 meter længere og samtidige lægges vandløbet op 

til terræn. Herved skabes både væsentligt mere fysisk variation i vandløbet og mange flere 

levesteder. Ligeledes sikres der med projektet fripassage til Grønbæk som ligeledes vurderes egnet 

som gyde- og opvæsktområdet.   

 

Med de forbedrede fysiske forhold i vandløbet vurderes projektet også at være gunstigt for både ål 

og lampretter.  

 

På grund af terrænforholdene ved Fensholt, er det ikke muligt at etablere passage til den vestlige del 

af Stampmøllebæk. Så selv om de fysiske forhold forbedres på denne strækning, vurderes den 

vestlige del af Stampmøllebæk fortsat ikke at have værdi som yngle- eller opvækstområde for en 

naturlig ørredbestand.  
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4.8 International naturbeskyttelse 

Projektområdet er ikke omfattet af Natura 2000-beskyttelse. Det nærmeste Natura 2000 område er 

Fuglebeskyttelsesområde nr. 30, Kysing Fjord, der er beliggende ca. 7 km nedstrøms området, og er 

alene udpeget på baggrund af sangsvanen. Det vurderes, at projektets gennemførsel ikke vil påvirke 

dette Natura 2000 område.  

4.9 Habitatdirektivets artikel 12, bilag IV-arter 

Bilag IV-arter stiller generelt store krav til deres leveområder og træffes sjældent i forbindelse med 

landbrugsarealer. Enkelte af arterne kan dog findes på mere ekstensive landbrugsarealer, som 

eksempelvis hegn, diger, vandhuller og overdrevsarealer. Der er ikke foretaget en decideret 

registrering af faunaen i området. Nedenstående vurdering tager derfor udgangspunkt i faglig rapport 

om bilag IV-arter (Søgaard & Asferg, 2007) og viden om arternes krav til leveområder.  

4.9.1 Pattedyr 

Projektområdets arealer vil i fremtiden blive mere fugtige og i perioder med mindre, lokale områder 

med frit vandspejl. Dette forventes at øge produktionen af insekter, som på sigt kan bidrage til et øget 

fødegrundlag for områdets bestand af flagermus. Dette gælder både for arter og individer der yngler 

lokalt eller som er på træk gennem området. Projektforslagene vil ikke medføre større ændringer i 

træbevoksningen/hegn i projektområdet, og vurderes derfor ikke at medføre en negativ påvirkning af 

flagermus i området. 

Projektets gennemførsel forventes at have en positiv påvirkning på odder, der er registreret i området, 

da forbedrede vandløbsforhold vil forbedre bestanden af fisk i vandløbet som udgør det vigtigste 

fødegrundlag for odderen.  

4.9.2 Padder & krybdyr 

Spidssnudet frø forventes at kunne trives i størstedelen af projektområdet. De fugtigere forhold og 

ekstensiveringen af landbrugsarealerne forventes at gavne spidssnudet frø ved at øge 

fødegrundlaget og forbedre de generelle leveforhold for arten. Projektets gennemførsel vurderes 

ligeledes at have en positiv påvirkning på bestanden af de registrerede løvfrøer i området. Af hensyn 

til både løvfrøer og spidssnudet frø, og eventuelle andre padder, anbefales det at foretage 

afgræsning/høslæt, hvor dette er muligt. Såfremt der med tiden udvikler sig lavvandede, lysåbne 

vandhuller i projektområdet, vurderes det ikke usandsynligt, at stor vandsalamander kan etablere sig 

i området, da stor vandsalamander forekommer flere steder i kommunen.  

Der er ikke kendskab til markfirben i eller omkring projektområdet. Projektområdet vurderes ikke, 

hverken under de nuværende forhold eller de projekterede forhold at være et egnet levested for 

markfirben, som primært træffes på steder med bar og løs sandet jord.  

4.10 Tekniske anlæg 

Dette afsnit vurderer konsekvenserne på de tekniske anlæg i projektområdet ved gennemførelse af 

de projekterede tiltag. 



 

Side 46 af 54 Teknisk forundersøgelse af Fensholt Vådområde  Rapport 

4.10.1 Veje og broer 

Skovlyvej, der løbet langs projektområdet vil ikke påvirkes ved projektets gennemførsel.  

4.10.2 Bygninger 

Der findes ingen bygninger inden for projektområdet, der vil påvirkes ved projektets gennemførsel.  

4.10.3 Ledninger 

Der findes ingen ledninger i projektområdet, der vil påvirkes ved projektets gennemførsel.  

4.10.4 Boringer og drikkevand 

Der findes ingen boringer inden for projektområdet. 

4.11 Lovgivning og myndighedsbehandling 

I følgende afsnit gennemgås relevant lovgivning og myndighedsarbejde i forhold til det valgte 

projektforslag.  

4.11.1 Planloven 

Da projektområdet jævnfør afsnit 2.12.1, er i konflikt med punktet særligt værdifuldt landbrugsområde 

i kommuneplanen, da projektet vil medføre en omlægning af landbrugsarealer til natur, kræver 

gennemførsel af projektet behandling efter planloven (Retsinformation, 2017). Projektet er i 

overensstemmelse med de resterende fem retningslinjer i kommuneplanen, jf. afsnit 2.12.1. 

4.11.2 Vandløbsloven 

Da projektet omfatter sløjfning af dræn samt omlægning af vandløb, skal dette godkendes i henhold 

til kapitel 6 i vandløbsloven. (Retsinformation, 2017) 

4.11.3 Naturbeskyttelsesloven 

Da en del af projektområdet udgøres af arealer omfattet af naturbeskyttelsesloven (Retsinformation, 

2017) kræver gennemførelse af de projekterede tiltag en dispensation fra dennes § 3.  

4.11.4 VVM-pligt 

Jf. gældende VVM-bekendtgørelse skal der i forbindelse med realisering gennemføres en VVM-

screening af projektet. 

4.11.5 Museumsloven 

Såfremt der under anlægsarbejdet træffes fortidsminder i området, der kræver behandling efter 

museumslovens § 27, stk.2 (Retsinformation, 2017), skal arbejdet indstilles og det lokale museum 

kontaktes vedrørende det videre forløb.  
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4.12 Kulturhistoriske værdier og fredninger 

I forbindelse med indeværende forundersøgelse er der taget kontakt til Moesgaard Museum 

vedrørende en arkæologisk vurdering i forbindelse med en evt. realisering af vådområdeprojektet ved 

Fensholt.  

Moesgaard Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af området med det formål at lokalisere 

eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter. Der er ifølge museet en ældre 

beretning om fund af genstande ved Skovlyvej. Museet skønner dog, at der næppe er tale om et 

præcist afsat punkt da findestedet beror på ældre mundtlige overleveringer, og vurderer, at det ikke 

er nødvendigt at foretage arkæologiske undersøgelser forud for anlægsarbejdet. Såfremt der findes 

fortidsminder i forbindelse med realisering af projektet, skal museet kontaktes (Bilag 9).  

4.13 Rekreative interesser 

Projektets gennemførsel vurderes ikke at påvirke jagtinteresserne i projektområdet.  
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5 Realisering af projektet 
Med udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter” 

(BEK. Nr. 575 af 02/06/2016), følger konklusionen på projektet, som tager udgangspunkt i de 

nævnte kriterier med fokus”  

5.1 Placering 

Projektområdet ligger i hovedvandoplandet 1.9 Horsens Fjord. Projektområdet er en del af oplandet 

til Norsminde Fjord, der ifølge bekendtgørelsen om kriterier for vådområdeprojekter og naturprojekter 

på kulstofrige lavbundsjorder (nr. 215/2017) har et målsat reduktionskrav på 9,3 tons kvælstof. 

(Retsinformation, 2017) 

Gennemførsel af projektet vil bidrage til kvælstofreduktionskravet til Norsminde Fjord.  

5.2 Kvælstofreduktion 

Projektets samlede kvælstofreduktion ved udtag af landbrugsarealer, overrisling/infiltrering samt 

oversvømmelse med vandløbsvand udgør i alt 2.033 kg N/år, hvilket svarer til en arealspecifik 

reduktion på 94 kg N/ha/år.  

5.3 Omkostningseffektivitet 

Ud fra projektets beregnede kvælstofreduktion, er det vejledende maksimale omkostningseffektive 

budget, for de samlede udgifter til realisering af projektet på 2.642.900 kr. (1.300 kr./kg N). 

De beregnede anlægsudgifter til projektet er opgjort til 900.300 kr. De samlede udgifter til køb/salg af 

projektjorden samt 20-årigt fastholdelsestilskud er opgjort til 1.271.775 kr. (jf. den ejendomsmæssige 

forundersøgelse). Dertil kommer udgifter til jordfordeling, detailprojektering osv. Dette giver en samlet 

udgift på 2.810.300 kr. til realisering af projektet. Projektets estimerede omkostningseffektivitet vil da 

udgøre 1.382 kr./kg N., og opfylder dermed meget tæt på den målsatte udgiftsramme på 1.300 kr./kg 

N.  

5.4 Hydrologi 

Genslyngning og fritlægning af Stampemølle Bæk samt sløjfning af dræn i projektområdet vil bidrage 

til genskabelse af naturlig hydrologi i projektområdet.  

5.5 Risiko for fosforfrigivelse 

Den samlede fosforreduktion ved gennemførsel af projektet er estimeret til 14,5 kg P/år, hvilket vil 

bidrage positivt til fosfortransporten til Norsminde Fjord.  
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6 Udkast til tidsplan for projektet 

Nedenfor fremgår en estimeret tidsplan for realisering af projektet. Det skal bemærkes at specielt 

jordfordeling og indgåelse af lodsejer kan være en længere proces, som i nogle projekter kan tage 

flere år.  

Tabel 6-1. Udkast til tidsplan for realisering af vådområdeprojektet i Fensholt 

Aktivitet Tid 

Teknisk forundersøgelse Forår-vinter 2017 

Ejendomsmæssig forundersøgelse Forår-vinter 2017 

VVM Forår 2018 

Ansøgning om realisering ved Landbrugsstyrelsen Forår 2018 

Jordfordeling og indgåelse af lodsejeraftaler 2018-2019 

Myndighedsbehandling 2018-2019 

Detailprojektering 2018-2019 

Udbud, kontrahering og anlægsarbejder Sommer og efterår 2019 
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7 Økonomi 

Kommunale vådområdeprojekter følger en fastlagt administrationsmodel, hvor udgifterne til 

realisering af projektet sættes i forhold til den kvælstoffjernelse, der kan opnås. Fra statens side er 

der fokus på, at der opnås mest kvælstoffjernelse for pengene  

I Tabel 7-1 er angivet et økonomisk overslag på de samlede udgifter til realisering af det skitserede 

projektforslag. Overslagene er baseret på erfaringstal.  

Tabel 7-1. Samlede estimerede omkostninger for realisering af projektforslag for etablering 
af Fensholt vådområdeprojekt. 

Aktivitet 
Estimeret 
omfang 

Enhedspris Enhed 
Pris 

(DKK) 

Etablering af arbejdsplads og oplagsareal Fast pris 25.000 

Etablering af adgangsveje og rydning af lav vegetation Fast pris 25.000 

Levering og etablering af køreplader Fast pris 100.000 

Fordelerrender  800 50 m 40.000 

Sløjfning af tidligere dræn og drænbrønde. Udlægning af 
nyt dræn til terræn 

20 10.000 stk. 200.000 

Jordvolume udgravning af nyt vandløbstracé og 
opfyldning af eksisterende tracé 

4.300 55 m3 236.500 

Levering og etablering af ny rørbro over Grønbæk Fast pris 50.000 

Levering og udlægning af grus og sten 150 800 m3 120.000 

Vandløbsopmåling 2.600 8 m 20.800 

Nedknusning eksisterende Ø40cm betonrør 580 100 m 58.000 

Opgravning og bortskaffelse af eksisterende Ø40cm 
betonrør 

100 250 m 25.000 

Samlede overslag på anlægsudgifter 900.300 

Kommunens interne projektledelse og informationsmøder 40.000 

Omkostninger til køb/salg af jord samt fastholdelsestilskud, jf. den ejendomsmæssige 
forundersøgelse 

1.270.000 

Estimerede omkostninger til jordfordeling osv.  300.000 

Detailprojektering, udbud, kontrahering, byggeledelse og fagtilsyn 300.000 

Samlede estimeret omkostninger for realisering 2.810.300 
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8 Bilagsoversigt 

. Bilags nr. Titel  

1 Oversigt over prøvetagningssteder til fosforrisikovurdering 

2 Analyseresultater til fosforrisikovurderingen 

3a Projekterede tiltag, vest 

3b Projekterede tiltag, øst 

4a Afvandingskort, nuværende forhold, årsmiddel, øst 

4b Afvandingskort, nuværende forhold, sommermiddel, vest 

4c Afvandingskort, nuværende forhold, sommermiddel, øst 

4d Afvandingskort, nuværende forhold, sommermiddel, øst 

4e Afvandingskort, nuværende forhold, vintermiddel, vest 

4f Afvandingskort, nuværende forhold, vintermiddel, øst 

5a Afvandingskort, projekterede forhold, sommermiddel, vest 

5b Afvandingskort, projekterede forhold, sommermiddel, øst 

5c Afvandingskort, projekterede forhold, vintermiddel, vest 

5d Afvandingskort, projekterede forhold, vintermiddel, øst 

5e Afvandingskort, projekterede forhold, årsmiddel, vest 

5f Afvandingskort, projekterede forhold, årsmiddel, øst 

6 Regneark til beregning af kvælstoffjernelsen 

7 Regneark til beregning af fosforbalancen 

8 Regneark til beregning af projektets klimaeffekt 

9 Arkæologisk udtalelse 

10 Håndtering af dræn ved etablering af permanent vandspejl 

11a Længdeprofil af nuværende og projekteret vandløb, vestlige projektområde 

11b Længdeprofil af nuværende og projekteret vandløb, østlige projektområde 
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