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1 INDLEDNING 

NIRAS har for Frederikshavn Kommune og Naturstyrelsen udført en hydrologisk 

forundersøgelse for at øge vidensgrundlaget i Natura 2000 område 1 (Skagens 

Gren og Skagerak) og 2 (Råbjerg Mile og Hulsig Hede), Figur 1-1. Område 1 er 

især præget af nydannede strandvolde med høje rimmer og lave, fugtige dobber 

med krat bevoksning. Område 2 er præget af store klitlandskaber med høje klit-

ter mellem åbne flade mose- og hedeområder, store plantager og ingen større 

tekniske anlæg. Disse naturtyper er unikke og derfor omfattet af LIFE projektet 

REWETDUNE. Den øgede hydrologiske forståelse skal være med til at realisere 

et projekt om etablering af naturlige vandstandsforhold i våde klitlavninger. Dette 

er planlagt gjort ved at modificere grøftesystemet i projektområdet. 

En væsentlig udfordring i projektet har dog været at lave en helhedsorienteret 

løsning, da REWETDUNE projektet har modstridende interesser til andre projek-

ter/infrastrukturer. Dette er bl.a. landevejen, jernbanen og cykelstien, der gen-

nemløber område 2, og som er følsomme overfor stigninger i vandstanden. 

Yderligere har Skagen by problemer med højtstående grundvand. Dette forven-

tes kun at blive værre, grundet en række forhold som reduceret vandindvindin-

gen i Skagen Klitplantage, forventede havstigninger og øgede nedbørsintensite-

ter og mængder.   

Områder beliggende tæt på og indenfor REWETDUNE projektområderne, som 

har problemer med højtstående grundvandsstand samt vandløb, der i perioder 

ikke kan aflede vandet, er vist på Figur 1-1. Kortet er baseret på oplysninger fra 

Frederikshavn Kommune. 

NIRAS har, som en del af REWETDUNE projektet arbejdet på at lave en lang-

tidsholdbar, helhedsorienteret løsning, da dette vurderes at give langt større 

mulighed for at projektet kan realiseres. 

Resultatet er en skitseprojektering af, hvordan naturlige hydrologiske forhold 

indenfor projektområdet kan gennemføres uden at der opstår negative konse-

kvenser for infrastruktur og Skagen by. Nærværende rapport beskriver og sam-

menholder indsamlede data (eksisterende og nye feltmålinger), scenariebereg-

ninger samt resultater inklusiv foreslåede indsatser og afværgetiltag samt en 

konsekvensvurdering.  
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Figur 1-1. Problemområder. Dvs. områder hvor Frederikshavn Kommune har modtaget klager over for meget vand. 

2 DATA OG LITTERATUR STUDIE 

Der foreligger en lang række eksisterende data der har relevans for opgaven. 

NIRAS har indsamlet og analyseret disse data for at få et indblik i nuværende 

hydrologiske situation. Dette har også været med til at danne grundlag for de 

udførte feltundersøgelser samt den konceptuelle forståelse for området. 

2.1 Topografiske forhold 

Topografien i Natura 2000 område 1 og 2 er vist på Figur 2-1. Det ses, at der er 

tydeligt topografiske forskelle mellem de to områder. Natura 2000 område 1 er 

forholdsvis lavt (fugtige og våde dobbe) med højere (tørre) rimmer beliggende i 

en omtrentlig øst-vestlig retning. Natura 2000 område 2 ligger generelt højere 

end Natura 2000 område 1. Den nordlige del af Natura 2000 område 2 består at 

relativt store lave flader (mose- og hedeområder) med høje klitter. Dette præger 

også området mod syd. Dog er terrænet generelt højere end i den nordlige del af 

Natura 2000 område 2.    
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Figur 2-1. Topografi. 
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2.2 Vandløb, grøfter og søer 

Natura 2000 område 1 er et relativt vådt område med store moseflader/søer med 

permanent vand. Området er forholdsvist uberørt, og der findes kun enkelte hu-

se/sommerhuse, anlæg og veje. Mod øst er området afvandet af enkelte grøfter, 

jf. Figur 2-1. 

I Natura 2000 område 2 er der spredte grøfter (se Figur 2-1). Nogle af grøfterne 

har ifølge temaet ingen forbindelse til havet, og fører derfor vandet fra et sted til 

et andet. Området har også en del moseflader og søer. 

NIRAS har fra 27. juni 2006 – 14. april 2014 registreret vandstanden i Stokren-

den og Tranerenden (Figur 2-1) for hver time, Figur 2-2. Af vandstandsvariatio-

nerne ses, at Tranerenden er mere dynamisk end Stokrenden og dermed mere 

afhængig af de enkelte nedbørshændelser I området omkring Stokrenden er der 

i dag vandindvinding, hvilket generelt sænker grundvandsstanden og mindsker 

den hurtige afstrømning. 

 

Figur 2-2. Vandstandsvariationer i Stokrenden og Tranerenden.  

2.3 Naturforhold 

Som tidligere beskrevet er naturtyperne indenfor REWETDUNE projektområdet 

unikke. Dette støtter naturplanerne og naturhandleplanerne for de to områder 

også op om. 

I naturplanen /1/ og naturhandleplanen /5/ for Natura 2000 område 1 er det vur-

deret, at de våde naturtyper flere steder er truet af udtørring pga. grøftning. Der-

for skal der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi på 

arealer med våd klithede, klitlavninger og næringsrige søer /5/. 
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Ligeledes er der i naturplanen /7/ og naturhandleplan /6/ for Natura 2000 område 

2 vurderet, at de våde naturtyper flere steder er truet af udtørring som følge af 

grøftning og vandindvinding. Således skal der også her sikres den for naturty-

perne mest hensigtsmæssige hydrologi på arealer med våd klithede, klitlavninger 

og sønaturtyper /6/. Arealet med våde klitlavninger er vist på Figur 2-3.  

 

Figur 2-3. Udbredelse af våde klitlavninger i REWETDUNE. 

2.4 Jordbundsforhold 

Jordartskortet for Natura 2000 område 1 og 2 viser, at der hovedsageligt findes 

flyvesand, saltvandsgrus, saltvandssand og ferskvandstørv. Den stedslige forde-

ling ses på Figur 2-4. 
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Figur 2-4. Jordartskort. 

NIRAS har ifm. en opgradering af grundvandsmodellen for Skagen Odde i 2008 

– 2009 suppleret og rettet i en opstillet geologisk model dækkende både Natura 

2000 område 1 og 2 /13/. Denne beskriver Skagens Odde til at have fire karakte-

ristiske lag bestående øverst af et lag med aflejret tørv og flyvesand, hvilket er 

efterfulgt af henholdsvis sandstrandsaflejringer og revle-rende aflejringer. Ne-

derst er der et lag af stormsand overlejrende finkornede havbundssedimenter. 

Disse lag er blevet dannet gennem de seneste 7000 år ved, at enorme mængder 

sand er blevet frigjort ved erosion af kvartære aflejringer langs Nordjyllands vest-

kyst og herfra transporteret via kystparallelle strømme til Jyllands nordspids, hvor 

sedimenterne igen er blevet aflejret som en del af odde-komplekset /2/. 

2.5 Grundvandsforhold 

I Natura 2000 område 1 ligger vandspejlet ifølge højdemodellen omkring kote 

1,75 – 2,0 m i nogle af søerne. I Natura 2000 område 2 er der et toppunkt om-

kring kote 18 vest for Bunken klitplantage (Figur 2-5). Potentialet falder herfra 

mod nord, øst og vest. Mod sydvest er der endnu et toppunkt lige udenfor pro-

jektområdet med en kote ca. 17 m.  
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Figur 2-5. Potentialeforhold indenfor projektområdet. På kortet er topografien også vist sammen med projektområdet, 

vandløb, grøfter og vandhuller/søer. 

I området mellem Natura 2000 område 1 og 2 foregår den største indvinding af 

grundvand i området. I Skagen Klitplantage har Skagen Vandværk en indvin-

dingstilladelse på 1.951.000 m3/år og har i perioden 2010 – 2014 gennemsnitligt 

indvundet ca. 1.500.000 m3/år. Skagen Vandværks indvinding skal dog reduce-

res til ca. 975.000 m3/år, da en planlagt forsyningsledning fra Tolne Vandværk 

skal levere ca. 1 mio. m3/år fordelt med 0,3 mio. m3/år til Bunken og 0,7 mio. 

m3/år til Skagen. Naturligt vil det medføre øget grundvandsstand, hvilket også 

blev påvist med modelberegninger udført af NIRAS i 2012 /8/. 
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Der eksisterer mindre grundvandsindvindingstilladelser øst for Natura 2000 om-

råde 2. Her er der bl.a. indvinding til vanding af golfklubbens arealer. De seneste 

par år er der ikke indvundet vand til markvanding.   

 

Figur 2-6. Grundvandsindvinding i og omkring REWETDUNE projektområdet. Størrelsen af den blå prik angiver 

indvindingstilladelsens størrelse. Jo større prik jo større indvindingstilladelse. Anvendelse og aktuel 

indvinding de seneste år er angivet i boksene. 

2.5.1 Tidssserier for grundvandssstanden 

NIRAS har tidligere haft længere tids moniteringsprogrammer kørende i områder 

indenfor eller nærtliggende REWETDUNE projektområderne. Således viser Figur 

2-7 grundvandsstandens udvikling fra omkring april 2006 til januar 2015 i borin-

gerne DGU nr. 4.259, 4.265 og 4.266 beliggende i Skagen Klitplantage (for pla-

cering se Figur 2-9). Det ses, at grundvandsstanden på et år generelt varierer 

indenfor et spænd på ca. 1 m. Ligeledes ses af Figur 2-8, at grundvandsstanden 

i Natura 2000 område 2 også varierer med et spænd indenfor ca. 1 m. Det skal 

dog bemærkes at grundvandsstanden i enkelte perioder (f.eks. august 2013) 

kommer under loggeren. Regnhændelsen den 15. – 16. oktober 2014 hvor der 

faldt op mod 150 mm regn (Lendum) /10/ og hvor der flere steder opstod pro-

blemer med vand, ses i Figur 2-8 som en tilnærmelsesvis lodret stigning i grund-

vandstanden, som steg 30 – 40 cm over kort tid.  
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Figur 2-7. Grundvandsstanden i boringerne DGU nr. 4.259, 4.265 og 4.266. For boringsplacering jf. Figur 2-9. 

 

Figur 2-8. Grundvandsstanden to steder (kaldet Habitat Nord og Syd) i Natura 2000 område 2. For boringsplacering jf. 

Figur 2-9.  
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Figur 2-9. Placering af boringerne DGU nr. 4.259, 4.265 og 4.266 samt habitat Nord og syd. Skøjteløbersøen, 

Stokrenden og Tranerenden er også vist. 

3 HYDROLOGISK FELTUNDERSØGELSER 

I løbet af projektperioden er der udført 2 hydrologiske feltundersøgelser, som 

supplerer de eksisterende data og understøtter skitseprojekteringen. Feltunder-

søgelserne indbefattede: 

• Indmåling af vandstand, bund- og terrænkoter med differential GPS 

(dGPS). 

• Indsamling af jordprøver til fosforbestemmelse. 

• Fotodokumentation 

Første hydrologiske feltundersøgelse blev udført i slutningen af april/starten af 

maj 2015 og anden feltundersøgelse i september/starten af oktober 2015. Felt-

undersøgelserne er placeret i det sene vinter/tidlige forår (1. og 3. feltundersø-

gelse, våd periode) samt tidlige efterår (2. feltundersøgelse, tør periode) for at 

undersøge vandstands- og afstrømningsforholdenes årstidsvariationer. 

Figur 3-1 og Figur 3-2 viser vandstandsforholdene under 1. og 2. feltundersøgel-

sesperiode ift. længere vandstandstidsserier for hhv. Skøjteløbersøen og boring 

DGU nr. 4.265. Baseret på vandstanden i Skøjteløbersøen ses, at vandstanden i 

Skøjteløbersøen under 1. og 2. feltundersøgelse generelt har været relativ høj 
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og ligger på niveau med vandstanden i 2007 (Figur 3-1). Således understøtter 

dette at 2015 har været et relativt vådt år, og 1. feltundersøgelse er udført i en 

meget våd periode. Sommervandstanden har derfor ikke været så lav som tidli-

gere år, men 2. feltundersøgelse er udført i en relativ tør periode af 2015. Ligele-

des ses det af grundvandsstanden i boring DGU nr. 4.265 (Figur 3-2), at grund-

vandsstanden i 2015 var relativ høj ift. forrige år, og 1. og 2. feltundersøgelse har 

foregået under en relativ våd og tør periode af 2015.    

 

Figur 3-1. Vandstand i Skøjteløbersøen (jf. Figur 2-9). De 2 blå prikker angiver vandstanden i Skøjteløbersøen under 

1. og 2. feltundersøgelse. 

 

Figur 3-2. Vandstandsvariationer fra juli 2007 – januar 2016 i boring 4.265 (jf. Figur 2-9) i Skagen Klitplantage. 

Lodrette røde streger markerer dage for 1. og 2. feltundersøgelse i REWETDUNE projektet. 
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I de efterfølgende underafsnit er de indsamlede data præsenteret.  

3.1 Vandstand, bund- og terrænkoter 

Registreringerne af vandstand, bund- og terrænkoter blev, hvor det var muligt, 

foretaget med en dGPS. Flere steder var der problemer med at få satellitforbin-

delse og derfor blev manuelle registreringer af relative niveauforskelle mellem 

terræn og grøfter foretaget i stedet.  

3.1.1 Vandstandskoter 

Vandstandsregistreringerne indmålt med dGPS fra første og anden feltundersø-

gelse er vist på hhv. Figur 3-3 og Figur 3-4. Heraf ses, at toppunktet ligger i den 

vestlige del af Bunken klitplantage med en kote ca. 18 m. Vandstanden falder 

herfra både mod øst og vest samt nord. De laveste vandstandsregistreringer er 

målt i og nord for Skagen by (Natura 2000 område 1), hvilket også var forvente-

lig.  

Ændringerne i vandstanden fra første til anden feltundersøgelse (Figur 3-5) viser 

en generelt faldende vandstand. Centralt i Natura 2000 område 1 er der dog en 

sø med en vandstandsstigning på 5 cm. I Natura 2000 område 2 er der også 

vandstandsstigninger i to grøfter/vandløb beliggende længest mod vest i/nær 

byområderne Skiveren og Kandestederne, hvor vandstandsstigningerne er på 

hhv. 4,4 cm og 26,8 cm. Disse stigninger formodes at være forårsaget af øget 

grøde i grøfterne/vandløbene. Generelt er ændringerne i vandstanden fra 1. til 2. 

feltundersøgelsesperiode dog relativt begrænsede. Maksimal fald er på 34,1 cm 

og stigning på 26,8 cm. Hovedparten (ca. 3/4) af de registrerede vandstandsæn-

dringer er dog lig med eller under 15 cm.  
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Figur 3-3. Vandstandsregistreringer med differential GPS udført d. 4. maj 2015. 

 

Figur 3-4. Vandstandsregistreringer med differential GPS udført d. 5. oktober 2015. 
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Figur 3-5. Ændringer i vandstand fra 1. til 2. feltundersøgelsesperiode. Blå prik angiver, at vandstanden er faldet fra 1. 

til 2. feltundersøgelsesperiode, hvorimod grøn prik angiver en stigning i vandstanden. Størrelsen af prikken 

angiver størrelsen af faldet/stigingen, så jo større prikken er, jo større fald/stigning er der observeret. 
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3.1.2 Terrænkoter 

Figur 3-6 viser de registrerede terrænkoter i REWETDUNE projektet. 

 

Figur 3-6. Terrænkoter indmålt i projektområdet. 
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3.1.3 Bundkoter 

Figur 3-7 viser de registrerede bundkoter i udvalgte vandløb og grøfter i 

REWETDUNE projektet. 

 

Figur 3-7. Bundkoter indmålt i projektområdet. 

3.2 Fotodokumentation 

I forbindelse med registreringerne af  vandstand, bund- og terrænkoter under 

første feltundersøgelse blev der taget fotodokumentation samt vurderet lokalite-

tens stabilitet (dvs. er grøften/vandløbet overvejende tør, tør om sommeren eller 

er der permanent vand), vanddybde samt vandføring. I bilag 1 er denne informa-

tion samlet. Lokalitetens stabilitet i forhold til vandstandsdynamik er også vurde-

ret ved genbesøg under anden feltundersøgelse. 

3.2.1 Afvandingsforhold 

Som en del af feltundersøgelserne blev der yderligere set på afvandingsforhol-

dene for jernbanen. På Figur 3-8 ses eksempler på hvordan vand føres under 

jernbanen ved Bunken klitplantage. 
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Figur 3-8. Fotos af afvanding af jernbanen ved Bunken klitplantage. 

3.3 Fosforbestemmelse 

Jordprøverne udtaget til fosforbestemmelse består af 10 delprøver fra hvert prø-

vetagningssted. Disse er analyseret af Eurofins og resultaterne er vist i Tabel 1. 

Prøvetagningsstedet er vist på Figur 3-9. Fosforindholdet på mellem 47 – 180 

mg/kg ts er væsentligt lavere end det gennemsnitlige for organogene lavbunds-

jorde på 1.286 mg/kg og for minerogene lavbundsjorde på 910 mg/kg på lands-

plan /9/. Prøve nr. 7 er udtaget på den mest intensivt dyrkede mark (senest 

majs), mens prøverne 6 og 8 er udtaget på arealer med vedvarende græs. På 

baggrund af resultaterne af fosforbestemmelserne vurderes der ikke at være 

risiko for frigivelse af fosfor og dermed forringelse af naturen, hvis vandstanden 

hæves.   
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Tabel 1. Jordprøvernes indhold af tørstof, fosfor og jern samt deres rumvægt. Prøvernes 

udtagningsdybde er 0,2 m. 

Jordprøve Tørstof  
[%] 

Rumvægt 
[kg/m

3
] 

Fosfor (P) 
[mg/kg ts] 

Jern (Fe) 
[mg/kg ts.] 

6 82 1310 47 190 

7 85 1350 180 170 

8 86 1370 96 200 

Middel - - 108 187 

 

 

Figur 3-9. Kort over jordprøvernes udtagningssted. 
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4 KONCEPTUEL MODEL 

Baseret på ovenstående data er den overordnede konceptuelle model for 

REWETDUNE projektområderne udarbejdet, se Figur 4-1.  

 

Figur 4-1. Konceptuel model. Tværgående snit gennem nordlige halvdel af Natura 2000 område 2. 

Nedenstående punkter sammenfatter den hydrologiske forståelse af områderne 

samt beskriver de nuværende vandstands- og afvandingsforhold. 

• Vandsspejlet står terrænnært i både Natura 2000 område 1 og 2, og det 

vurderes til at være i fuld kontakt med det primære grundvandsmagasin. 

• Variationerne i grundvandsstanden fra 1. til 2. feltundersøgelse er relativ 

begrænsede. Hovedparten (ca. 3/4) af de registrerede vandstandsæn-

dringer er lig med eller under 15 cm, og den maksimale vandstandsæn-

dring er omkring 0,35 m. Dette understøttes af tidsserierne for boringer-

ne med DGU nr. 4.259, 4.265 og 4.266 samt habitat N og S, hvor det 

fremgår, at den årlige variation i grundvandsstanden ofte er omkring 0,5 

m.  

• Grundvandsstanden responderer relativt hurtigt med en stigning i grund-

vandsstanden efter store regnhændelser. Boringen kaldet Habitat N steg 
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med ca. 30 cm lige efter den store regnhændelse i oktober 2014. En 

stigning i grundvandsstanden blev også registreret i boringerne med 

DGU nr. 4.265 og 4.266. Deres respons var dog langsommere end for 

Habitat N.   

• Områdernes grøfter vurderes at have betydning for afvandingen. 

• Grundvandsindvindingen i Skagen Klitplantage har betydning for grund-

vandsstanden i den nordlige del af Natura 2000 område 2. Den planlagte 

neddrosling/lukning af grundvandsindvindingen vil medføre øget grund-

vandsstand, jf. /8/. 

• Tranerenden er mere dynamisk (mere påvirket af nedbørshændelser) 

end Stokrenden.  

De våde klitlavninger i REWET DUNE-området står ligesom områdets søer i fuld 

kontakt med grundvandsspejlet, og grundvandsspejlets fluktuationer skaber den 

dynamik i vandspejlsforhold, som understøtter forekomsten af en række speciali-

serede plantearter i habitattypen våde klitlavninger (2190). Den gode naturkvali-

tet i de våde klitlavninger findes på de arealer, som er oversvømmede, eller har 

en meget terrænnær vandstand om vinteren, og hvor sommervandstanden sta-

dig er høj nok til at undgå udtørring. Grundvandet strømmer naturligt fra midten 

af Odden mod kysten, og klitlavningerne, som ligger under grundvandsspejlet, vil 

fungere som ”genveje” for grundvandsstrømningen mod havet. Dette kan, særligt 

i de kystnære forekomster, sikre en udstrømning af grundvand på opstrøms side 

af klitlavningen, og dermed en væsentlig vandudskiftning, som beskrevet og 

skitseret i Grootjans, et. al. 1998, /12/. Oddens bredde er dog lille, sammenlignet 

med det opland der f.eks. findes til områder længere nede langs vestkysten, 

hvilket i sig selv begrænser udstrømningen af grundvand. I de tilfælde, hvor 

drængrøfter afvander klitlavningerne, Figur 4-2,  vil dette begrænse vintervand-

standen og mindske de arealer, som periodisk oversvømmes (rød på Figur 4-2). 

Sommervandstanden vurderes kun indirekte at være påvirket af de lave interne 

grøfter, som er observeret i området, idet grøfterne ikke er vandførende om 

sommeren. En lukning af grøfter vil hæve vintervandstanden og potentielt også 

sommervandstanden idet magasineringen øges.Generelt vil enhver form for 

afvanding i form af grøfter, vandløb og vandindvinding, som påvirker grund-

vandsspejlet i et område også påvirke arealet af de våde klitlavninger. En øget 

vandstand vil (indtil en vis grænse) øget det areal, som er gunstigt for de plante-

samfund som knytter sig til de våde klitlavninger. 
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Figur 4-2 Konceptuelt snit at sammenhæng mellem vandstand i klitlavning, grundvandsspejl og afdræningsforhold. 

5 HYDROLOGISK MODEL 

NIRAS konverterede i 2009 en eksisterende GMS (Groundwater Modeling Sy-

stem) model til en dynamisk Mike SHE og Mike 11 model for Skagen Odde /2/. 

Koblet kan modelkoderne Mike SHE og Mike 11 løse fysiske strømningsproces-

ser i den hydrologiske cyklus inklusiv fordampning, infiltration, overfladeafstrøm-

ning, flow i umættet og mættet zone samt vandløb og deres interaktioner. Mike 

SHE og Mike 11 modellen for Skagen Odde blev i 2012 opdateret /3/. I forbindel-

se med et sideløbende LIFE-projekt WETHAB har denne model undergået end-

nu en opdatering for at medtage den seneste viden omkring drængrøfter og de-

res beskaffenhed samt nyeste vandløbsopmålinger. For yderligere oplysninger 

om den dynamiske grundvandsmodel henvises til /4/. Modellen er i 

REWETDUNE projektet benyttet til at beregne ændringer i vandstandsforhold og 

beskrive effekten af de virkemidler (bl.a. opfyldning af grøfter, afbrydelse af grøf-

ter med spuns eller justerbar stemmeværk), som kan tages i brug ved hævning 

af vandstanden i området.  

5.1 Vurdering af model 

Modellen er i forbindelse med konverteringen i 2009 kalibreret og valideret. I 

dette projekt er der ikke afsat ressourcer til en yderlig  kalibrering af modellen. 

Modellens egnethed er dog  vurderet på baggrund af potentialeforhold (afsnit 

5.1.1) samt den konceptuelle forståelse (afsnit 5.1.2). 

5.1.1 Potentialeforhold 

Den modellerede afstandfra terræn til grundvandsspejlet udtrukket for april og 

september 2005, se Figur 5-1 og Figur 5-2. Heraf ses det, at områder hvor 

grundvandsstanden står mellem 0 - -1 m under terræn og nogle steder over ter-

ræn stemmer relativt godt overens med de områder hvor der er vådområder 

f.eks. nord for Skagen by, syd for Skagen Klitplantage og vest for Bunken Klit-

plantage. I Skagen by står grundvandsstanden også mellem 0 - -1 m under ter-

ræn og nogle steder over terræn. Dette stemmer godt overens med at der er 

problemer med høj grundvandsstand i størstedelen af Skagen by. Af modelresul-

taterne ses, at september er tørre end april. Der er således færre områder hvor 
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grundvandsstanden står over terræn. Dette er i overensstemmelse med den 

viden NIRAS har opnået gennem de hydrologiske feltundersøgelser.  

 

Figur 5-1. Simuleret afstand [m] mellem terræn og grundvand. Udtræk for april 2005. Negativ: Vandspejl under terræn. 

Positiv: Vandspejl over terræn.  
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Figur 5-2. Simuleret afstand [m] mellem terræn og grundvand. Udtræk for september 2005. Negativ: Vandspejl under 

terræn. Positiv: Vandspejl over terræn. 

5.1.2 Konceptuel forståelse 

Betragtes den simuleret grundvandsstanden på tværs af Skagen Odde (Figur 

5-3) ses god overensstemmelse med den konceptuelle forståelsesmodel (se 

Figur 4-1). På baggrund af dette, afsnit  5.1.1 samt tidligere valideringer vurderes 

modellen at kunne simulere de observerede forhold på Skagen Odde. 
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Figur 5-3. Simuleret grundvandsstand (tyk streg) på tværs af Skagen Odde. Tynde streger viser fra top mod bund: 

Terræn, bund af modellag 1, bund af modellag 2 og bund af modellag 3. Kort viser hvor profiler er taget. 

5.2 Scenarier 

Den opdaterede Mike SHE og Mike 11 model er benyttet til at beregne ændrin-

ger i vandstandsforhold og beskrive effekten af de virkemidler (bl.a. opfyldning af 

grøfter, afbrydelse af grøfter med spuns eller justerbar stemmeværk), som kan 

tages i brug ved hævning af vandstanden i området. 

Scenarierne tager udgangspunkt i et notat omhandlende foreløbige indsatser 

/11/, som NIRAS har udarbejdet på baggrund af:  

• data og litteraturstudiet (afsnit 2)  

• hydrologiske feltundersøgelser (afsnit 3)  

• udarbejdet oplandskort (Figur 5-4), der anskueliggør hvilke grøfter og 

vandløb, der afvander de forskellige områder. Sidstnævnte er betydende 

for at finde frem til hvilke områder, der kan forventes at blive påvirket ved 

en eventuel lukning eller opstemning af en grøft eller et vandløb.  

Figur 5-5, Figur 5-6 og Figur 5-7 viser hvilke vandløbs- og grøftestrækninger 

samt indsatstyper der ifølge /11/ forventes at skulle arbejdes med i Natura 

2000 område 1 og 2. Scenarierne tager udgangspunkt i disse oplæg. 
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Figur 5-4. Oplande (nummereret og i forskellige farver) til vandløb og grøfter indenfor REWETDUNE projektområdet.  

 

Figur 5-5. Vandløbs- og grøftestrækninger i Natura 2000 område 1 der ifølge /11/ forventes indsatser på, samt hvilke 

indsatstyper der forventes.   
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Figur 5-6. Vandløbs- og grøftestrækninger i den nordlige del af Natura 2000 område 2 der ifølge /11/ foreløbigt 

forventes indsatser på, samt hvilke indsatstyper der forventes.   

 

Figur 5-7. Vandløbs- og grøftestrækninger i den sydlige del af Natura 2000 område 2 der ifølge /11/ foreløbigt 

forventes indsatser på, samt hvilke indsatstyper der forventes.   
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Følgende scenarier simuleres: 

1. Forholdene som de er i dag (reference scenarie) 

2. Forholdene som de vil være hvis alle foreslåede tiltag (jf. Figur 5-5, Figur 

5-6 og Figur 5-7) realiseres. 

a. Grøfternes bund hæves 50 cm. 

b. Grøfternes bund hæves 75 cm. 

3. Forholdene hvis alle grøfter, hvor der er foreslået tiltag, sløjfes. 

Alle scenarierne simuleres over en 10 års periode. De første 5 år dækker perio-

den 2008 – 2012, og fungerer som modelopvarmning. Den efterfølgende 5-års 

simuleringsperiode er kunstig sammensat og består af 1 år med en gennemsnit-

lig nedbørsmængde, 1 vådt år, 1 år med en gennemsnitlig nedbør, 1 tørt år efter-

fulgt af et gennemsnitlig nedbørsår. Baseret på de tilgængelige data er 2003 (ca. 

868 mm/år) benyttet for år med en gennemsnitlig nedbørsmængde. 1999 

(ca.1156 mm/år) er benyttet for et vådt år og 1996 (634 mm/år) er anvendt til at 

simulere et tørt år. Fordampningsdata er taget for de tilhørende år. Indvindingen 

er fra 2014 og holdes konstant over den sidste 5-års simuleringsperiode. 

Afstanden fra terræn til grundvandsstanden og ændringer i grundvandsstanden 

fra scenarie 2a, 2b og 3 ift. reference scenariet (scenarie 1) udtrækkes for 1 år 

med en gennemsnitlig nedbørsmængde, december – februar i et  vådt år samt 

juni – august i et tørt år. 

6 RESULTATER 

Simuleringsresultaterne (Afstanden fra terræn til grundvandsstanden og ændrin-

ger i grundvandsstanden fra scenarie 2a, 2b og 3 ift. reference scenariet) af sce-

narie 1, 2a, 2b og 3 findes i bilag 2 – 22 for Natura 2000 område 1 (Skagens 

Gren og Skagerak) og i bilag 23 – 43 for Natura 2000 område 2 (Råbjerg Mile og 

Hulsig Hede). Disse har dannet baggrund for en vurdering af, hvilke grøfter der 

kunne hæves 0,5 m, 0,75 m eller sløjfes uden kritiske påvirkninger af veje, cy-

kelsti, jernbane, bebyggelser og dyrkede arealer.  

6.1 Indsatser og afværgetiltag 

Ovenstående simuleringsresultater har resulteret i et endeligt scenarie, hvor 

afværgetiltag også er inkluderet, hvor det er vurderet nødvendigt for at holde 

vandstandsændringer inde på naturarealerne. Bilag 44 – 55 viser simuleringsre-

sultaterne af afstanden fra terræn til grundvandsstanden og ændringer i grund-

vandsstanden fra scenariet med de samlede tiltag ift. reference scenariet for 

Natura 2000 område 1 og 2. Figur 6-1 og Figur 6-2 viser de endelige foreslåede 

indsatser samt afværgeforanstaltninger i REWETDUNE projektområdet.  
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Figur 6-1. Endelig foreslåede indsatser indenfor REWETDUNE, Natura 2000 område 1. 
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Figur 6-2. Endelig foreslåede indsatser samt afværgeforanstaltninger indenfor REWETDUNE, Natura 2000 område 2.  

For at fremme den naturlige hydrologi inden for REWETDUNE, Natura 2000 

område 1 foreslås det, at hæve vandstanden 0,5 m i de markerede grøfter på 

Figur 6-1. Store dele af området forventes at have relativ naturlige hydrologiske 

forhold, da der ikke er så mange grøfter. De fleste grøfter i Natura 2000 område 

1 er gravet på grænsen mellem naturområdet og Skagen by, og har til formål at 
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tørholde og lede vandet væk fra veje. Således er der en del begrænsninger i 

forhold til hvor grundvandsstanden kan hæves. 

I REWETDUNE, Natura 2000 område 2 foreslås det at sløjfe en del mindre 

strækninger i og grænsende op til Hulsig hede og Råbjerg mile (se hvilke stræk-

ninger det drejer sig om på Figur 6-2). Omkring Tranerenden foreslås det at hæ-

ve vandstanden 0,5 m på strækningerne mellem hovedvejen og jernbanen samt 

fra jernbanen mod cykelstien (jf. Figur 6-2). I den forbindelse foreslås det, at der 

graves en ny grøft (1 m dyb) på den vestlige side at jernbanen for at sikre jern-

banetraceet ikke påvirkes af de højere vandstande i de omkringliggende områ-

der. Ligeledes foreslås det, at den eksisterende grøft langs cykelstien uddybes til 

1 m under terræn, for at undgå problemer med vand på cykelstien.   

6.2 Konsekvensvurdering 

Når grøfter sløjfes eller vandstanden i grøfter hæves vil det påvirke grundvands-

tanden i de nærtliggende områder. Bilag 47 – 49 samt Bilag 53 – 55 viser, hvilke 

områder der vil påvirkes af ændringer i grundvandsstanden i hhv. Natura 2000 

område 1 og 2, og hvor meget grundvandsstanden ændres ved en realisering af 

de foreslåede tiltag. Ved sammenligning af Bilag 47 – 49 samt Bilag 53 – 55  ses 

det, at det omkringliggende areal, som påvirkes af grundvandsændringer, er 

større i en tør periode end en våd periode. Dette var også forventet, da grøfters 

effekt på vandstanden er mere udpræget i tørre perioder, såfremt grøfterne vel at 

mærke er vandførende. Den naturmæssige gevinst af projektet vil blive et øget 

areal med gunstige forhold for våde klitlavninger. 

Det skal bemærkes, at der i Natura 2000 område 1 og 2 er interne grøfter, som 

flytter vand fra et område til et andet (jf. Figur 6-1 og Figur 6-2). Modelmæssigt 

fjerner modellen vandet ud af modelområdet. Dette medfører, at de viste æn-

dringer i grundvandsstanden, forårsaget af justeringer i grøfter der ikke føres ud 

af modelområdet, vil være mere udbredte end i realiteten forventet.    

På bilag 44 – 46 samt bilag 50 – 52 ses den beregnede afstand fra terræn til 

grundvandsspejlet i hhv. en tør, gennemsnitlig og våd periode ved en realisering 

af foreslåede tiltag i hhv. Natura 2000 område 1 og 2.  

For at vurdere hvilken betydning ændringerne i grundvandsstand har for afstan-

den fra terræn til grundvandsspejlet, viser Figur 6-3, Figur 6-4 og Figur 6-5 for-

holdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af foreslåede tiltag i for-

hold til den nuværende situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn 

til grundvandsspejlet i scenarie 1 for Natura 2000 område 1 i hhv. en tør situati-

on, gennemsnitlig og våd periode. Figur 6-6 - Figur 6-11 viser lignende figurer for 

den nordlige og sydlige del af Natura 2000 område 2. 
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Figur 6-3. Forholdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af foreslåede tiltag i forhold til den nuværende 

situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i scenarie 1 for Natura 2000 

område 1 i en tør situation. Hvis forholdet er 1 eller større betyder dette, at foreslåede tiltag vil medfører 

vand i/på terræn. Er forholdet 0,5 er afstanden fra terræn til grundvandsspejl halveret i forhold til 

nuværende situation. Jo tættere på 0 forholdet er jo mindre betydning har tiltagene. Lilla farve viser 

områder, hvor der på nuværende tidspunkt allerede er vand på terræn. Konturerne viser ændringen i 

grundvandsstanden [m] ved en realisering af foreslåede tiltag ift. nuværende situation.                  
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Figur 6-4. Forholdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af foreslåede tiltag i forhold til den nuværende 

situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i scenarie 1 for Natura 2000 

område 1 i en gennemsnitlig situation. Hvis forholdet er 1 eller større betyder dette, at foreslåede tiltag vil 

medfører vand i/på terræn. Er forholdet 0,5 er afstanden fra terræn til grundvandsspejl halveret i forhold til 

nuværende situation. Jo tættere på 0 forholdet er jo mindre betydning har tiltagene. Lilla farve viser 

områder, hvor der på nuværende tidspunkt allerede er vand på terræn. Konturerne viser ændringen i 

grundvandsstanden [m] ved en realisering af foreslåede tiltag ift. nuværende situation.                  
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Figur 6-5. Forholdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af foreslåede tiltag i forhold til den nuværende 

situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i scenarie 1 for Natura 2000 

område 1 i en våd situation. Hvis forholdet er 1 eller større betyder dette, at foreslåede tiltag vil medfører 

vand i/på terræn. Er forholdet 0,5 er afstanden fra terræn til grundvandsspejl halveret i forhold til 

nuværende situation. Jo tættere på 0 forholdet er jo mindre betydning har tiltagene. Lilla farve viser 

områder, hvor der på nuværende tidspunkt allerede er vand på terræn. Konturerne viser ændringen i 

grundvandsstanden [m] ved en realisering af foreslåede tiltag ift. nuværende situation.         

Af Figur 6-3 - Figur 6-5 ses, at konsekvenserne ved en realisering af foreslåede 

tiltag er begrænsede i Natura 2000 område 1. Under en tør periode er der ikke 

problemer med vand på terræn. I den gennemsnitlige og våde periode øges 

grundvandsstanden og flere områder kan opleve vand på eller nær terræn. Disse 

områder er dog hovedsagelig beliggende i områder uden veje eller bebyggelser.          
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Figur 6-6. Forholdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af foreslåede tiltag i forhold til den nuværende 

situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i scenarie 1 for den nordlige 

del af Natura 2000 område 2 i en tør situation. Hvis forholdet er 1 eller større betyder dette, at foreslåede 

tiltag vil medfører vand i/på terræn. Er forholdet 0,5 er afstanden fra terræn til grundvandsspejl halveret i 

forhold til nuværende situation. Jo tættere på 0 forholdet er jo mindre betydning har tiltagene. Lilla farve 

viser områder, hvor der på nuværende tidspunkt allerede er vand på terræn, eller at ændringen i 

grundvandsstand er faldende. Dette sammenholdes med konturerne, som viser ændringen i 

grundvandsstanden [m] ved en realisering af foreslåede tiltag ift. nuværende situation.                  
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Figur 6-7. Forholdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af foreslåede tiltag i forhold til den nuværende 

situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i scenarie 1 for den nordlige 

del af Natura 2000 område 2 i en gennemsnitlig situation. Hvis forholdet er 1 eller større betyder dette, at 

foreslåede tiltag vil medfører vand i/på terræn. Er forholdet 0,5 er afstanden fra terræn til grundvandsspejl 

halveret i forhold til nuværende situation. Jo tættere på 0 forholdet er jo mindre betydning har tiltagene. Lilla 

farve viser områder, hvor der på nuværende tidspunkt allerede er vand på terræn, eller at ændringen i 

grundvandsstand er faldende. Dette sammenholdes med konturerne, som viser ændringen i 

grundvandsstanden [m] ved en realisering af foreslåede tiltag ift. nuværende situation.                  
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Figur 6-8. Forholdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af foreslåede tiltag i forhold til den nuværende 

situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i scenarie 1 for den nordlige 

del af Natura 2000 område 2 i en våd situation. Hvis forholdet er 1 eller større betyder dette, at foreslåede 

tiltag vil medfører vand i/på terræn. Er forholdet 0,5 er afstanden fra terræn til grundvandsspejl halveret i 

forhold til nuværende situation. Jo tættere på 0 forholdet er jo mindre betydning har tiltagene. Lilla farve 

viser områder, hvor der på nuværende tidspunkt allerede er vand på terræn, eller at ændringen i 

grundvandsstand er faldende. Dette sammenholdes med konturerne, som viser ændringen i 

grundvandsstanden [m] ved en realisering af foreslåede tiltag ift. nuværende situation.          

I den nordlige del af Natura 2000 område 2 er konsekvenserne for infrastruktur, 

bebyggelse og dyrkede arealer i en tør periode begrænsede ved en realisering 

af foreslåede tiltag. Det ses af Figur 6-6, at der er områder, der på nuværende 

tidspunkt har vand på terræn. Ved en realisering af de foreslåede tiltag vil områ-

der med vand på eller nær terræn øges. I en tør periode er denne stigning i om-

råder med vand på eller nær terræn dog begrænset, og dette vurderes ikke at 

have konsekvenser for veje, jernbaner, bebyggelser eller dyrkede arealer, da det 

er begrænset til naturarealet. Det ses også, at der på Figur 6-6 (samt Figur 6-7 

og Figur 6-8) er områder ved jernbanen og cykelstien hvor vandstanden falder 

(bemærk konturerne for grundvandsændringerne på figur) ved en realisering af 

foreslåede tiltag. Dette skyldes forslaget om en ny grøft langs jernbanen samt at 

uddybe den eksisterende grøft langs cykelstien. Dette er foreslået for at undgå 
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problemer med høj grundvandsstand i og omkring jernbanen og cykelstien. I en 

gennemsnitlig og våd situation (Figur 6-7 og Figur 6-8) får den foreslåede nye 

grøft og udgravningen af den eksisterende grøft større betydningen. I disse si-

tuationer bliver der flere områder hvor grundvandsstanden er på eller nær ter-

ræn. Dette er dog steder hvor veje, jernbane, cykelsti, bebyggelser og dyrkede 

arealer ikke påvirkes.           

 

Figur 6-9. Forholdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af foreslåede tiltag i forhold til den nuværende 

situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i scenarie 1 for den sydlige 

del af Natura 2000 område 2 i en tør situation. Hvis forholdet er 1 eller større betyder dette, at foreslåede 

tiltag vil medfører vand i/på terræn. Er forholdet 0,5 er afstanden fra terræn til grundvandsspejl halveret i 

forhold til nuværende situation. Jo tættere på 0 forholdet er jo mindre betydning har tiltagene. Lilla farve 

viser områder, hvor der på nuværende tidspunkt allerede er vand på terræn, eller at ændringen i 

grundvandsstand er faldende. Dette sammenholdes med konturerne, som viser ændringen i 

grundvandsstanden [m] ved en realisering af foreslåede tiltag ift. nuværende situation.                  
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Figur 6-10. Forholdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af foreslåede tiltag i forhold til den nuværende 

situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i scenarie 1 for den sydlige 

del af Natura 2000 område 2 i en gennemsnitlige situation. Hvis forholdet er 1 eller større betyder dette, at 

foreslåede tiltag vil medfører vand i/på terræn. Er forholdet 0,5 er afstanden fra terræn til grundvandsspejl 

halveret i forhold til nuværende situation. Jo tættere på 0 forholdet er jo mindre betydning har tiltagene. 

Lilla farve viser områder, hvor der på nuværende tidspunkt allerede er vand på terræn, eller at ændringen 

i grundvandsstand er faldende. Dette sammenholdes med konturerne, som viser ændringen i 

grundvandsstanden [m] ved en realisering af foreslåede tiltag ift. nuværende situation.                  
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Figur 6-11. Forholdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af foreslåede tiltag i forhold til den nuværende 

situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i scenarie 1 for den sydlige 

del af Natura 2000 område 2 i en våd situation. Hvis forholdet er 1 eller større betyder dette, at foreslåede 

tiltag vil medfører vand i/på terræn. Er forholdet 0,5 er afstanden fra terræn til grundvandsspejl halveret i 

forhold til nuværende situation. Jo tættere på 0 forholdet er jo mindre betydning har tiltagene. Lilla farve 

viser områder, hvor der på nuværende tidspunkt allerede er vand på terræn, eller at ændringen i 

grundvandsstand er faldende. Dette sammenholdes med konturerne, som viser ændringen i 

grundvandsstanden [m] ved en realisering af foreslåede tiltag ift. nuværende situation.      

I den sydlige del af Natura 2000 område 2 (Figur 6-9, Figur 6-10 og Figur 6-11) 

forventes der i en tør periode ikke at være problemer i forhold til at realisere de 

foreslåede tiltag. Enkelte steder vil grundvandsstanden være over eller nær ter-

ræn. Dette er dog på naturarealer. Ligeledes ses, at der i en gennemsnitlig og 

våd periode bliver flere områder med grundvandstand nær eller på terræn. Disse 

er begrænsede til naturarealerne.              
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6.2.1 Vandføring 

Ved at tilbageholde vandet på naturarealerne vil dette naturligt påvirke vandfø-

ringerne i vandløbene, som afvander berørte oplande. Overordnet set vil en 

sløjfning af grøfter medføre at grundvandet får en længere opholdstid og en me-

re udjævnet afstrømningskurve. Til gengæld bliver der mindre bufferkapacitet i 

den umættede zone og en større andel af vandet kommer til at strømme af på 

overfladen, men som relativ hurtig afstrømning til bl.a. vandløbene. Af Figur 

6-13, Figur 6-14 og Figur 6-15 ses den simulerede vandføring i Tranerenden ved 

hhv. den sydlige sidegren, Nordlige sidegren og udløbet til Kattegat (se Figur 

6-12) fra 1/1-2014 - 31/12-2016 for den nuværende situation (scenarie 1), samt 

en situation hvor de endelige foreslåede tiltag og afværgeforanstaltninger er 

indarbejdet (samlet tiltag).  

 

Figur 6-12. Tranerenden med markering af steder hvor den simulerede vandføring er udtrukket. 

Af Figur 6-13, Figur 6-14 og Figur 6-15 ses, at der er forskellige påvirkninger af 

de enkelte vandløbsstræk i Tranerenden. Det generelle billede af de simulerede 

vandføringer er dog, at der sker ganske små ændringer i afstrømningsdynamik-

ken. 
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Figur 6-13. Simuleret vandføring i Tranerenden (sydlig sidegren) for perioden 1/1-2014 - 31/12-2016 for den 

nuværende situation (scenarie 1) samt en situation hvor de endelige foreslåede tiltag og 

afværgeforanstaltninger er indarbejdet (samlet tiltag). 

 

Figur 6-14. Simuleret vandføring i Tranerenden (nordlig sidegren) for perioden 1/1-2014 - 31/12-2016 for den 

nuværende situation (scenarie 1) samt en situation hvor de endelige foreslåede tiltag og 

afværgeforanstaltninger er indarbejdet (samlet tiltag). 



  

 

 

 
 

42 Frederikshavn Kommune og Naturstyrelsen: 

REWETDUNE 

www.niras.dk 

 

Figur 6-15. Simuleret vandføring i Tranerenden (ved udløb) for perioden 1/1-2014 - 31/12-2016 for den nuværende 

situation (scenarie 1) samt en situation hvor de endelige foreslåede tiltag og afværgeforanstaltninger er 

indarbejdet (samlet tiltag). 

Middelafstrømningen, baseflowet og medianminimum for de tre stræk er vist i 

Tabel 2. Middelafstrømningen er den gennemsnitlige vandføring over en årræk-

ke. Baseflowet angiver den grundvandsfødte afstrømning, mens medianen (mid-

ten) af en årrækkes årsminima (årets mindste vandføring) er medianminimum 

afstrømningen. Det ses at middelafstrømningen, baseflowet og medianminimum 

falder eller er konstant i Tranerendens udløb og nordlige sidegren med de plan-

lagte tiltag. Derimod øges middelafstrømningen, baseflowet og medianminimum i 

Tranerendens sydlige sidegren. Dette skyldes formodentligt, at en del af vandet 

fra den nye grøft langs jernbanen føres til Tranerenden.  

Tabel 2. Middelafstrømning, baseflow, medianminimum og peakflow for scenarie 1 (S1) 

og scenariet med de endelige foreslåede tiltag og afværgeforanstaltninger 

indarbejdet  (ST) for perioden 1/1-2014 - 31/12-2016  for Tranerendens sydli-

ge og nordlige sidegren samt udløb. 

  

Tranerenden 

Sydlig sidegren Nordlig sidegren Udløb 

  S1 ST S1 ST S1 ST 

Middelafstrømning (l/s) 15 17 21 18 56 51 

Baseflow (l/s) 13 15 18 16 49 44 

Medianminimum (l/s) 4 5 7 7 18,3 17 

Peakflow (l/s) 54 56 72 97 260 255 

 

I perioder med høj vandføring (peakflow) ses der på Figur 6-14 og Figur 6-15 at 

de foreslåede tiltag generelt er medvirkende til at mindske peakflowet i Traner-

endens nordlige sidegren samt udløb. Maksimum peakflow er vist i Tabel 2. Dog 
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er er nogle hændelser der vil medføre højere peakflow end ved en bibeholdelse 

af nuværende forhold. På den ene side kan sløjfning af grøfter medføre en mere 

udjævnet og langsom afstrømning via grundvandszonen efter regnhændelser. 

På den anden side fjernes noget bufferkapacitet i den umættede zone, når vand-

standen hæves, hvilket kan medføre relativt hurtig afstrømning på terræn. Om 

dette samlet set giver større eller mindre peakflow kan afhænge af vandstanden 

og jordens vandmætning forud for regnhændelsen og dette kan forklare, at det er 

forskelligt fra hændelse til hændelse, hvad der betyder mest.  

På Figur 6-13 ses, at der på Tranerendens sydlige sidegren generelt er højere 

eller samme vandføring ved en realisering af foreslåede tiltag ift. nuværende 

situation. Under store regnhændelser har Nordjyske Jernbaner tidligere haft 

problemer med at Tranerenden ikke kunne bortlede vandet. For at undgå jern-

banen får problemer med vand, er der i de forslåede tiltag anbefalet at der gra-

ves en ny grøft langs jernbanen. For at undgå vand på cykelstien, som følge af 

de foreslåede tiltag er det anbefalet, at uddybe den eksisterende grøft langs 

cykelstien. 

6.2.2 Klimaændringers påvirkning 

Der er yderligere beregnet hvilke konsekvenser klimaændringer (øget nedbør og 

fordampning samt havvandstandsstigninger) vil have på grundvandsstanden i de 

områder, der vil blive påvirket af dette projekts foreslåede tiltag. Således er der 

simuleret et scenarie med de endelige foreslåede tiltag og afværgeforanstaltnin-

ger, og hvor klimaændringer (nedbør, fordampning og havvandstandsstigning) er 

indarbejdet. Nedbør- og fordampningsdata er fremskrevet med den simple og 

ofte anvendte delta change (DC) metode /10/. Med DC metoden er fremtidige 

nedbørsforhold estimeret ved at multiplicere månedlig nedbørsdata med en må-

nedlig korrektionsfaktor. Korrektionsfaktoren er bestemt ved sammenligning af 

regionale klima modellers estimat af fremtidig nedbørsforhold og observeret 

nedbør for en kontrolperiode. DC metoden forudsætter, at dynamikken (f.eks. 

sæson- og dagsvariationer og varighed af tørre/våde perioder) er uændret. Såle-

des inkluderer metoden ikke ekstremhændelser samt ændret hyppighed af ned-

børshændelser med høj intensitet /10/. På nuværende tidspunkt er de nyeste og 

operationelle parate DC værdier/korrektionsfaktorer, der kan anvendes for Dan-

mark samlet i /10/. På baggrund af disse har NIRAS anvendt månedlige DC 

værdier for Nordjylland fra den globale klima model – regionale klima model 

BCM2-HIRHAM5 dækkende perioden 2041 – 2070. BCM2-HIRHAM5 giver et 

median estimat af klimaændringerne sammenlignet med 10 andre projektioner 

(jf. /10/).  

I forhold til havvandstandsstigninger er en havvandstandsstigning på 0,5 m be-

nyttet, hvilket stemmer overens med havvandstandsstigningen Frederikshavn 

Kommune anvender i deres klimatilpasningsplan frem mod 2050 /11/. 
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Resultaterne af klimaændringernes yderligere konsekvenser for grundvands-

standen i de områder, der påvirkes af de i dette projekt foreslåede tiltag, er vist i 

bilag 56 – bilag 58 samt Bilag 62 – Bilag 64 for hhv. Natura 2000 område 1 og 2. 

Resultaterne viser, at grundvandsstanden vil stige med yderligere 5 – 10 cm i 

Natura 2000 område 1 som en konsekvens af klimaændringerne i de områder 

der påvirkes. I Natura 2000 område 2 vil grundvandsstanden stige  5 – 10 cm 

eller 10 – 20 cm i store dele af de påvirkede områder pga. klimaændringer. Ingen 

steder er klimaændringernes yderligere påvirkninger på grundvandsstanden over 

30 cm.  

Bilag 59 – bilag 61 og bilag 65 – bilag 67 viser forholdet mellem grundvands-

standsændringer forårsaget af klimaændringer samt foreslåede tiltag i forhold til 

den nuværende situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til 

grundvandsspejlet i scenarie 1 i hhv. en tør situation, gennemsnitlig og våd peri-

ode fro Natura 2000 område 1 og 2. Heraf ses, at klimaændringerne ikke er 

medvirkende til yderligere problemer i en tør periode. På naturarealerne bliver 

der dog flere steder vådere. I den gennemsnitlige og våde periode ses lignende 

konsekvenser af klimaændringers påvirkninger. 

Klimaændringernes yderligere påvirkning af vandløbsafstrømningen ved en gen-

nemførelse af de foreslåede tiltag ses ved sammenligning af Tabel 2 og Tabel 3. 

Heraf ses det, at middelafstrømningen og baseflowet øges i Tranerendens sydli-

ge og nordlige sidegren samt udløb, når klimaændringernes påvirkning inklude-

res. Medianminimumsvandføringen forbliver nogenlunde det samme. Peakflowet 

øges relativt meget, når klimaændringernes effekt medregnes. I Tranerendens 

sydlige sidegren øges det maksimale peakflow fra nuværende forhold (S1) med 

4%, hvis de foreslåede tiltag realiseres (ST). Med yderligere påvirkninger fra 

klimaændringer øges peakflowet med 26%. I den nordlige sidegrenøges peak-

flowet med 26% ved en realisering af de foreslåede tiltag. Med klimaændringer-

ne vil vandføringen dog stigning med 37%. I Tranerendens udløb falder peakflo-

wet 2% ved en realisering af foreslåede tiltag. Medregnes klimaændringernes 

effekt vil det akkumulerede maksimale peakflow øges med 36% fra nuværende 

forhold. Således ses det, at de foreslåede tiltags effekter på vandføringen og 

specielt peakflowet, som er kritisk ift. om vandløbet løber over sine bredder, er 

relative minimale ift. de fremtidige konsekvenser af klimaændringer. 
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Tabel 3. Middelafstrømning, baseflow, medianminimum og peakflow for scenariet med de 

endelige foreslåede tiltag og afværgeforanstaltninger indarbejdet sammen 

med klimaændringer (STK) for perioden 1/1-2014 - 31/12-2016 forTraneren-

dens sydlig og nordlig sidegren samt udløb. 

  

  

Tranerenden 

Sydlig sidegren Nordlig sidegren Udløb 

STK STK STK 

Middelafstrømning (l/s) 20 21 60 

Baseflow (l/s) 17 18 50 

Medianminimum (l/s) 5 7 17 

Peakflow (l/s) 73 115 409 

 

7 SKITSEPROJEKTERING 

Indenfor REWETDUNE er de foreslåede tiltag, ud over at uddybe eksisterende 

grøft og grave en ny, grøfte sløjfning og hævning af vandstand i grøfter/vandløb 

(fast regulering). Hvordan det i praksis kan udføres er beskrevet i de efterfølgen-

de punkter: 

• Sløjfning af grøfter 

o Fuld tilkastning med sand. 

o Delvis tilkastning med sand over en strækning på 15-20 m. Fal-

det på grøften er afgørende for, hvor mange steder grøften skal 

tilkastes. Denne metode kan også benyttes til at lukke grøftefor-

bindelser. 

Fuld eller delvis tilkastning af grøfter handler primært om, hvorvidt der ønskes et 

område, som fremstår naturligt uden spor fra tidligere afvanding. Det vil være 

lettest og billigst at tilkaste udvalgte steder og lade grøfterne stå som stilleståen-

de vandhuller i området. Naturmæssigt vil dette også være en fin løsning. 

• Vandstandshævning (fast regulering) 

o Hævning af grøfte-/vandløbsbund på en delstrækning evt. med 

grus. Der vil være en risiko for denne med tiden vil blive skyllet 

væk. 

o Plastspunsvæg (se Figur 7-1). Vibreres ned. Holdbarhed ca. 50 

år. Estimeret pris 10.000-15.000 kr. 

o Stemmeværk. Udført i kraftig vandfast krydsfiner (eller evt. pla-

der af sort genbrugsplast) og afstivet med 40-50 mm tykke ege-

planker der er rammet ned i jorden bag pladen (se Figur 7-2). 
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Denne metode kan bruges til at opstemme de fleste smågrøfter. 

Estimeret pris 10.000-15.000 kr. pr. stemmeværk. 

 

Figur 7-1. Eksempel på plastspunsvæg. 
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Figur 7-2. Eksempel på stemmeværk udført med vandfast krydsfinerplade afstivet med egeplanker der er rammet ned 

i jorden bag pladen. 

I detailprojekteringen skal der arbejdes videre med hvilke specifikke praktiske 

løsninger, der skal benyttes de enkelte steder for at realisere de foreslåede tiltag. 

I denne skitseprojektering er der givet et overslag over antallet af steder, hvor 

der på en strækning skal laves tiltag (f.eks. isætte stemmeværker) for at realise-

re projektet. Antallet er estimeret på baggrund af det topografiske fald på grøfte-

/vandløbsstrækningen. De specifikke tiltag afhænger af, om grøften skal sløjfes 

eller vandstanden hæves. Tabel 4 viser for de enkelte grøfte- og vandløbsstræk-
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ninger hvilken opgave der skal udføres. Længden af grøfte-/vandløbsstræknin-

gen samt hvor mange steder der skal laves tiltag. For strækningernes nummere-

ring se Figur 7-3,  

Figur 7-4 og Figur 7-5. På figurerne er også vist forslag til hvor de faste stemme-

værker kan placeres. 

Tabel 4. Specificering af opgaver på de enkelte grøfte-/vandløbsstrækninger samt hvor mange steder der 

skal laves tiltag. For strækningernes nummerering se Figur 7-3,  

Figur 7-4 og Figur 7-5. 

Strækning Opgave 
Længde 

[m] 

Antal steder der skal 

udføres tiltag 

1 Hæv vandstanden 0,5 m (fast regulering) 1095 1 

2 Hæv vandstanden 0,5 m (fast regulering) 406 1 

3 Hæv vandstanden 0,5 m (fast regulering) 447 2 

4 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 1339  

5 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 618  

6 Udgravning af eksisterende grøft 660  

7 Hæv vandstanden 0,5 m (fast regulering) 1890 7 

8 Grav ny grøft 1475  

9 Hæv vandstanden 0,5 m (fast regulering) 534 2 

10 Hæv vandstanden 0,5 m (fast regulering) 730 2 

11 Hæv vandstanden 0,5 m (fast regulering) 531 1 

12 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 411  

13 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 206  

14 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 325  

15 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 187  

16 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 2689  

17 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 1386  

18 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 269  

19 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 143  
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20 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 184  

21 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 250  

22 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 887  

23 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 256  

24 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 286  

25 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 1152  

26 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 1105  

27 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 536  

28 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 591  

29 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 615  

30 Fuld eller delvis tilkastning af grøft 389  

 

 

Figur 7-3. Foreslåede tiltag i REWETDUNE, Natura 2000 område 1. 
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Figur 7-4. Foreslåede tiltag og afværgeforanstaltninger i REWETDUNE, nordlige del af Natura 2000 område 2. 

 

Figur 7-5. Foreslåede tiltag i REWETDUNE, sydlige del af Natura 2000 område 2. 

I alt er der 16 steder, hvor det er foreslået, at der skal fast stemmeværk op. Væl-

ges en løsning hvor hvert stemmeværk koster mellem 10.000-15.000 kr. vil den 

samlede pris være mellem 160.000 – 240.000 kr. Dertil skal der afholdes udgifter 



  

 

 

 
 

51 Frederikshavn Kommune og Naturstyrelsen: 

REWETDUNE 

www.niras.dk 

til de resterende grøfter som foreslås sløjfet, uddybning af en eksisterende grøft 

samt gravning af ny grøft. Etablering af ny grøft (8) langs banen skal godkendes 

hos banedanmark, og der skal gennemføres en detailprojektering af denne del.  
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Bilag 1: Fotodokumentation 

 

 

Figur 1 og Figur 2 viser et oversigtskort over observationspunkter i 

REWETDUNE hhv. NATURA 2000 område 2 og NATURA 2000 område 1. 

Punkternes nummerering vil blive refereret til i den efterfølgende fotodokumenta-

tion. Bemærk at numre med hvid baggrund tilhører registreringer med dGPS og 

numre uden hvid baggrund indgår under manuelle registreringer. 

 

 

Figur 1. Oversigtskort over observationspunkter i REWETDUNE, NATURA 

2000 område 2. 
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Figur 2. Oversigtskort over observationspunkter i REWETDUNE, NATURA 

2000 område 1. 
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1.1 Differential GPS registreringer 

Observationspunkt 0 

Beskrivelse Sø 

Stabilitet* 3   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s]    

Vanddybde [cm]    

Bund – terræn [m]    

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 

 
 

Observationspunkt 1 

Beskrivelse Sø 

Stabilitet* 3   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s]    

Vanddybde [cm]    

Bund – terræn [m]    

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 2 

Beskrivelse Sø 

Stabilitet* 3   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s]    

Vanddybde [cm]    

Bund – terræn [m]    

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 3 

Beskrivelse Sø 

Stabilitet* 3   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s]    

Vanddybde [cm]    

Bund – terræn [m]    

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 4 

Beskrivelse Vandløb 

Stabilitet* 3   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s] 30   

Vanddybde [cm] 20,3 24,7  

Bund – terræn [m] 76,8   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 5 

Beskrivelse Grøft 

Stabilitet* 3   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s] 30 4  

Vanddybde [cm] 25 21,5  

Bund – terræn [m] 1,8   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 

 

 

 

Observationspunkt 6 

Beskrivelse Grøft 

Stabilitet* 3   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja/nej (i pytter) Nej  

Vandføring [l/s] 0   

Vanddybde [cm] 11   

Bund – terræn [m] 0,6   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 7 

Beskrivelse Grøft 

Stabilitet* 3   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s] 10 2  

Vanddybde [cm] 9,8 36,6  

Bund – terræn [m] 1,3   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 8 

Beskrivelse  

Stabilitet*    

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s]  20  

Vanddybde [cm] 48,2 41,2  

Bund – terræn [m] 0,99   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 9 

Beskrivelse Vandløb 

Stabilitet* 3   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s] 5 Stillestående  

Vanddybde [cm] 45,6 37,9  

Bund – terræn [m] 1,1   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 10 

Beskrivelse Vandløb 

Stabilitet* 3   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s]  10  

Vanddybde [cm] 40,4 28  

Bund – terræn [m] 1,8   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 11 

Beskrivelse Vandløb 

Stabilitet* 3   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s]  5  

Vanddybde [cm] 52,5 5  

Bund – terræn [m] 1,1   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 12 

Beskrivelse Grøft 

Stabilitet* 3   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s]  0,1  

Vanddybde [cm] 22 12  

Bund – terræn [m] 1,3   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 13 

Beskrivelse Grøft 

Stabilitet* 3   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Nej  

Vandføring [l/s] Ca. 10   

Vanddybde [cm] 29,8   

Bund – terræn [m] 1,3   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 14 

Beskrivelse Grøft 

Stabilitet* 1   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Nej Nej  

Vandføring [l/s] 0   

Vanddybde [cm]    

Bund – terræn [m] 0,5   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 15 

Beskrivelse Sø 

Stabilitet* 3   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s]    

Vanddybde [cm]    

Bund – terræn [m]    

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 16 

Beskrivelse Grøft 

Stabilitet* 3   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s] 50 3  

Vanddybde [cm] 38 23  

Bund – terræn [m] 90,2   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 17 

Beskrivelse Grøft/vandhul 

Stabilitet* 2   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Nej  

Vandføring [l/s]    

Vanddybde [cm] 40   

Bund – terræn [m]    

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 18 

Beskrivelse Sø 

Stabilitet* 3   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s]    

Vanddybde [cm]    

Bund – terræn [m]    

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 19 

Beskrivelse Sø 

Stabilitet* 3   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s]    

Vanddybde [cm]    

Bund – terræn [m]    

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 21 

Beskrivelse Grøft 

Stabilitet* 2   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s]    

Vanddybde [cm]  14  

Bund – terræn [m] Ca. 0,6   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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1.2 Manuelle registreringer 

 

Observationspunkt 0 

Beskrivelse Grøft 

Stabilitet* 1   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja/nej (pletvis)   

Vandføring [l/s]    

Vanddybde [cm] 10   

Bund – terræn [m] Ca. 1,0   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 1 

Beskrivelse Grøft 

Stabilitet* 2   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Ja  

Vandføring [l/s] 10 1  

Vanddybde [cm] 30 20  

Bund – terræn [m]    

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 2 

Beskrivelse Grøft 

Stabilitet* 1   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Nej   

Vandføring [l/s]    

Vanddybde [cm]    

Bund – terræn [m] Ca. 0,7   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 3 

Beskrivelse Grøft 

Stabilitet* 1   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Nej   

Vandføring [l/s]    

Vanddybde [cm]    

Bund – terræn [m] 0,5 - 1   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 5 

Beskrivelse Grøft 

Stabilitet* 2   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja Delvist (kun fra 

rør og 1 m ud) 

 

Vandføring [l/s] 3 0  

Vanddybde [cm]    

Bund – terræn [m] 0,5   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 6 

Beskrivelse Vandhul/Grøft 

Stabilitet* 2   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja   

Vandføring [l/s]    

Vanddybde [cm] 30   

Bund – terræn [m]    

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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Observationspunkt 8 

Beskrivelse Grøft 

Stabilitet* 2   

 1. felttur 2. felttur 3. felttur 

Vand Ja/nej (i små 

pytter) 

Ja  

Vandføring [l/s] 0 7  

Vanddybde [cm] 23 32  

Bund – terræn [m] Ca. 0,3   

* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand. 
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