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BILAGSOVERSIGT 
 

Bilag nr. Indhold  
   
1 Vandbalance og kvælstoftransport 

 
 

2 Længdeprofil for Vestlige tilløb til Gesten Å på strækningen 
mellem st. 0 (sammenløb med Midterste tilløb til Gesten Å) 
og st. 2876. Desuden er vist beregnede vandspejl ved en 
vintermiddel afstrømning for både eksisterende og fremtidi-
ge forhold. Målforhold 1:50 / 1:6.000. 
 

 

3 Længdeprofil for Bække - Gesten Skelgrøft på strækningen 
mellem st. 0 (sammenløb med Vestlige tilløb til Gesten Å) 
og st. 900. Desuden er vist beregnede vandspejl ved en vin-
termiddel afstrømning for både eksisterende og fremtidige 
forhold. Målforhold 1:50 / 1:6.000. 
 

 

4 Længdeprofil for Tilløb 3.2 på strækningen mellem st. 0 
(sammenløb med Vestlige tilløb til Gesten Å) og st. 800. 
Desuden er vist beregnede vandspejl ved en vintermiddel 
afstrømning for både eksisterende og fremtidige forhold. 
Målforhold 1:50 / 1:6.000. 
 

 

5 Længdeprofil for Tilløb 3.3 på strækningen mellem st. 0 
(sammenløb med Vestlige tilløb til Gesten Å) og st. 900. 
Desuden er vist beregnede vandspejl ved en vintermiddel 
afstrømning for både eksisterende og fremtidige forhold. 
Målforhold 1:50 / 1:6.000. 
 

 

6 Kvælstofomsætning 
 

 

7 Eksisterende afvandingstilstand for de arealer der er direkte 
påvirket af vandstanden i de 4 tilløb til det Vestlige tilløb til 
Gesten Å. Blå er områder med frit vandspejl, lyseblå er 
sump, grøn er våde enge, mens brun er tørre enge. Den rø-
de streg viser pilotområdets afgrænsning. Gengivelse af fi-
gur 2.8.2 i større format. Målforhold ca. 1:6.800. 
 

 

8 Fremtidig afvandingstilstand ved en vandstandshævning i 
vandløbene på ca. 20 cm ved vintermiddelvandføringen for 
de arealer, der er direkte påvirket af vandstanden i de 4 til-
løb til det Vestlige tilløb til Gesten Å. Blå er områder med 
frit vandspejl, lyseblå er sump, grøn er våde enge, mens 
brun er tørre enge. Den røde streg viser pilotområdets af-
grænsning. Gengivelse af figur 4.1.1 i større format. Målfor-
hold ca. 1:6.800. 
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Bilag nr. Indhold 

 
 

9 Fremtidig afvandingstilstand ved en vandstandshævning i 
vandløbene på ca. 20 cm ved vintermiddelvandføringen for 
de arealer der er direkte påvirket af vandstanden i de 4 til-
løb til det Vestlige tilløb til Gesten Å. Kortet viser de arealer, 
der ved vandstandshævningen skifter afvandingsklasse. Blå 
er områder, der går fra sump til frit vandspejl, lyseblå er 
våde enge, der bliver til sump, grøn er tørre enge, der bliver 
til våde enge, mens brun er ikke påvirkede arealer, der bli-
ver til tørre enge. Den røde streg viser pilotområdets af-
grænsning. Gengivelse af figur 4.1.2 i større format. Målfor-
hold ca. 1:6.800. 
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1 Indledning og baggrund 

1.1 Indledning 
Miljøcenter Ribe og Ringkøbing har indgået et samarbejde, hvor centrene i for-
bindelse med Statens undersøgelsesovervågning i 2007 ønsker gennemført et 
projekt, der skal resultere resulterer i følgende:  
 

• En beskrivelse af okkervandløbenes faunapotentiale i forskellige vand-
løbstyper.  

• En beskrivelse af nødvendige okkerbegrænsende tiltag i en række 
vandløbsoplande. Herunder en beskrivelse af tiltagenes økonomiske 
omfang, samt en udredning af biologiske og hydrauliske konsekven-
serne på de vandløbsnære arealer.  

• Udvikling af et værktøj der på baggrund af jernanalyser, faunadata og 
vandløbstyper m.m. giver svar på hvilke okkerbegrænsende tiltag, der 
bør iværksættes. 

 
Projektet skal danne grundlag for centrenes arbejde med vandplanerne. 
 
Det er centrenes ønske, at dele af projektet gennemføres af en rådgiver, hvor-
for Orbicon deltager på en række delopgaver (afsnit 1.2). 
 
Centrene ønsker således gennemført et projekt, der skal resultere i opstilling 
af en værktøjskasse med hensyn til okkerbekæmpelse, Værktøjskassen skal 
dels bygge på videnopsamling fra allerede gennemførte projekter, samt på 
undersøgelser/vurderinger i en række pilotområder i det sydvestlige Jylland. 
 
Det samlede projekt omfatter således: 
 

1. Udsortering af 51 faunaprøver efter Vejledning Dansk Fauna Indeks, 
dog for dansemyg kun til familie/slægt. 

2. Udsortering af 18 faunaprøver efter Vejledning Dansk Fauna Indeks. 
Udsortering Novana niveau (fuld udsortering). 

3. Opstilling af en okkerværktøjskasse ud fra eksisterende viden, der be-
skriver værktøjer, vurdering af deres fordele og ulemper med hensyn 
til effekt, drift og økonomi. 

4. Opstilling af en webbaseret udgave af værktøjskassen (udføres af mil-
jøcentrene). 

5. Undersøgelser/vurderinger af mulighederne for okkerbegrænsende for-
anstaltninger i en række pilotområder. 

6. Færdiggørelse af okkerværktøjskassen ud fra eksisterende viden, pilot-
områderne samt dataanalyse på 200 stationer med opgjorte sammen-
hænge mellem koncentration af opløst jern og fauna, samt tilhørende 
miljøvariable. Sidstnævnte dataanalyse gennemføres af miljøcentrene. 

 
Miljøcentrene har i første omgang udvalgt 3 pilotområder beliggende ved hen-
holdsvis Skonager Lilleå, Gesten Å og Lundbæk. Områdernes beliggenhed 
fremgår af figur 1.1.1.  
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Figur 1.1.1: Beliggenhed af de 3 pilotområder ved Skonager Lilleå, Gesten Å og Lundbæk.  

 
Fælles for de 3 pilotområder er, at de skal afspejle signaler i Godfredsen Ud-
valgets (2007) om brug af virkemidler i forhold til implementering af vand-
rammedirektivet. Her anbefales virkemidler som ekstensivering af ådale, op-
hør med vandløbsvedligeholdelse og gennemførsel af vandløbsrestaurering.  
 
Hvert af projektforslagene skal omfatte følgende: 
 

1. Hvilke okkerbegrænsende tiltag skal iværksættes for at nå miljømålet 
på vandløbsstrækninger med fiskevandsmålsætning.  

2. Hvor i oplandet skal indsatsen være.  
3. Hvad koster tiltagene?  
4. Hvilke biologiske og hydrauliske konsekvenser forventes på vandløb og 

ånære arealer.  
5. Konsekvens for eventuel beskyttet naturtype.  
6. Konsekvens for fremtidig dyrknings/driftmuligheder på de ånære area-

ler. 
7. Hvilke behov er der for yderligere dataindsamling til understøttel-

se/bekræftelse af projektforslaget. 
 
Med punkt 7 lægges op til, at der kun i nødvendigt omfang indsamles feltdata 
forud for projektforslagene. Der foreligger ældre målinger af ferrojern og total-
jern i de udpegede oplande, men ikke for hver forgrening i vandløbene. For 
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hvert pilotområde har miljøcentrene fremsendt kortbilag, men angivelse af 
formodet oplandsgrænse, vandløbsmålsætninger og markering af stationer 
med tidligere målinger af jern.  
 
Nærværende rapport omhandler pilotområdet ved Gesten Å. 
 

1.2 Baggrund 
Som omtalt i afsnit 1.1 ønsker Miljøcenter Ribe og Ringkøbing opgaven delvist 
løst af en rådgiver, hvorfor centrene fremsendte udbudsmateriale d. 23. juli 
2007 (Miljøcenter Ribe 2007a).  
 
På denne baggrund fremsendte Orbicon d. 24. august tilbud på løsning af hele 
opgaven (Orbicon 2007a). Miljøcentrene havde imidlertid ikke tilstrækkelige 
midler, hvorfor centrene valgte selv at gennemføre dele af opgaven ligesom 
antallet af pilotområder blev skåret ned fra 6 til 3.  
 
Herefter fremsendte Orbicon d. 6. september 2007 revideret tilbud på løsning 
af opgaven i et omfang som fremgår af afsnit 1.1 (Orbicon 2007b). På denne 
baggrund blev opgaven overdraget til Orbicon (Miljøcenter Ribe 2007b). 
 

1.3 Undersøgelser i pilotområder 
Som det fremgår af Orbicon (2007b), omfatter opgaven kun 2 pilotområder, 
nemlig området ved Skonager Lilleå samt området ved Lundbæk. Det er dog 
senere aftalt af området ved Gesten Å ligeledes undersøges, men da Vejen 
kommune med bistand fra Orbicon samtidigt ønsker gennemført forundersø-
gelser af 3 moseområder (herunder Kragelund Mose ved Gesten Å) gennemfø-
res undersøgelsen af pilotområdet ved Gesten Å med Vejen Kommune som 
”bygherre” med henblik på at kunne udnytte de synergier (herunder økonomi-
ske besparelser), der er ved samtidig løsning af de 2 opgaver. 
 
Undersøgelserne af de 3 pilotområder omfatter således en overordnet gen-
nemgang, herunder besigtiges områderne fra positioner, der er nemt tilgæn-
gelige (vejkrydsninger). Ifølge fremsendte polygoner fra miljøcentret udgør de 
3 pilotområder tilsammen knap 6.000 ha, fordelt med ca. 4.130 ha (Skonager 
Lilleå), ca. 1.340 ha (Lundbæk) og ca. 470 ha (Gesten Å). 
 
Datamaterialet, der leveres af miljøcentret, gennemgås med henblik på en 
vurdering af behovet for yderligere jernanalyser. Af udbudsmaterialets kortbi-
lag fremgår det, at det eksisterende datamateriale er rimeligt tilstrækkeligt i 
de 3 delområder. Såfremt der opstår behov for yderligere analyser i de områ-
derne gennemføres dette af Miljøcenter Ribe 
 
Det fremgår af udbudsmaterialet (Miljøcenter Ribe 2007a), at der for hvert pi-
lotområde skal gives svar på 7 punkter (afsnit 1.1). Det er Orbicons opfattel-
se, at løsning af disse opgaver på et bare rimeligt pålideligt niveau vil kræve, 
at der for hvert område udarbejdes en forundersøgelse, der på mange punkter 
svarer til skitseprojektniveau. 
 
Der er dog en række punkter, som normalt hører til en forundersøgelse, som 
kan udelades i denne sammenhæng. Derfor indeholder opgaven følgende ele-
menter for hvert pilotområde. 
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På baggrund af jernanalyserne, faunasammensætningen, eksisterende viden 
om vandløbene m.m. samt omfang af detaildræning i områderne udarbejdes 
forslag til okkerbegrænsende foranstaltninger, som netop kan sikre målopfyl-
delsen (DVFI = 5) i det enkelte vandløb. Valg af metode hænger således 
blandt andet sammen med omfanget af detaildræning i delområderne, og ud 
fra Orbicons oversigtskort over drænede arealer er det relativt nemt at danne 
sig et overblik over, hvor der i de enkelte områder er gennemført detaildræ-
ning. Orbicon har gennem tiderne forestået projektering af ca. 80 % af detail-
dræningen i Jylland, hvorfor de fleste områder vil kunne lokaliseres ud fra 
oversigtskortene. Selvom drænarkivet rummer oplysninger om placering af de 
enkelte dræn inddrages dette ikke i forundersøgelserne, idet dette vurderes at 
være for detaljeret i denne sammenhæng. 
 
Forslaget projekteres på et niveau, der er tilstrækkeligt til at kunne besvare de 
7 punkter i udbudsmaterialet. Herunder udarbejdes kort over eksisterende af-
vandingsforhold, ligesom der på baggrund af det opstillede projektforslag til 
okkerbegrænsende foranstaltninger udarbejdes kort over områdets fremtidige 
afvandingstilstand. Endelig udarbejdes der på baggrund af de 2 afvandingskort 
et differenskort, der belyser hvilke arealer, der får forringede afvandingsfor-
hold og i hvilket omfang. Differenskortet vil være et vigtigt redskab til vurde-
ring af konsekvenserne af fremtidig dyrknings/driftsmuligheder på de ånære 
arealer. 
 
På baggrund af topografiske oplande, karakteristiske vandføringer og regula-
tivmæssige vandløbsdimensioner (eller opmålte, såfremt disse forefindes) 
gennemføres der ved hjælp af Orbicons vandspejlsberegningsprogram VASP 
vandspejlsberegninger for de eksisterende forhold i områdernes offentlige 
vandløb. Disse sammenholdes med udtyndede laserdata (digital højdemodel) 
for hvert af de 3 områder og ved hjælp af det MapInfo baserede værktøj Verti-
cal Mapper udarbejdes de omtalte afvandingskort. Laserdata er leveret af Co-
wi, der således optræder som underleverandør på opgaven. 
 
Hvert projektforslag udarbejdes under forudsætning af, at der ikke findes led-
ningsanlæg eller kulturhistoriske fund eller elementer i de enkelte delområder. 
Det økonomiske overslag vil således ikke indeholde omkostninger til eventuelle 
afværgeforanstaltninger til sikring/omlægning af ledningsanlæg eller til be-
skyttelse af eventuelle kulturhistoriske fund og elementer. Det økonomiske 
overslag indeholder heller ikke omkostninger til eventuelle erstatninger til 
lodsejerne for den værdiforringelse, som vil være resultatet af okkerbegræn-
sende foranstaltninger, idet det påregnes at disse forhold afklares i forbindelse 
med en eventuel central beslutning om ekstensivering af vore ådale. 
 
De eksisterende biologiske forhold på de ånære arealer i pilotområderne vur-
deres alene ud fra eksisterende data, og opgaven omfatter således ikke felt-
undersøgelser i pilotområderne. De fremtidige biologiske forhold vurderes på 
baggrund af den ændring i afvandingstilstanden på de ånære arealer, som 
måtte være en følge af de okkerbegrænsende foranstaltninger. 
 
Endelig gennemføres der en overordnet vurdering af kvælstof og fosforfjernel-
sen i de 3 pilotområder som følge af de okkerbegrænsende foranstaltninger. 
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Det skal bemærkes, at projekterne i pilotområderne er gennemført på et skit-
semæssigt niveau, hvorfor rapporterne ikke kan sidestilles med et skitsepro-
jekt eller en forundersøgelse. Projekterne er udarbejdet på et niveau, de sik-
rer, at undersøgelserne omkring de 7 punkter i udbudsmaterialet (Miljøcenter 
Ribe 2007a) resulterer i svar af den rigtige størrelsesorden, men rapporterne 
kan på ingen måde stå alene som grundlag for en eventuel gennemførelse af 
projektet. 
 
Det skal ligeledes bemærkes, at forslagene til okkerbegrænsende foranstalt-
ninger i pilotområderne er opstillet på baggrund af relativt få okkerstationer. 
Det anbefales derfor, at såfremt man ønsker at arbejde videre med forslagene, 
bør dette arbejde begynde med betydeligt mere detaljerede kampagneunder-
søgelser i vandløbssystemerne, således at der opnås en væsentligt bedre ud-
pegning af de betydeligste kilder til okkerforureningen. Dette vil i nogle tilfæl-
de kunne begrænse omfanget af de okkerbegrænsende foranstaltninger, som 
blandt andet vil medføre lavere anlægsomkostninger. 
 
For de områder, hvor der er foreslået en generel hævning af grundvandsstan-
den i vandløbet (for eksempel ved udlægning af gydebanker eller ved gensno-
ning med bund i højere niveau) anbefales det ligeledes, at der gennemføres 
jordbundsundersøgelser i oplandet, således at det ved pyritanalyser kan do-
kumenteres, at metoden vil være gavnlig i områderne. 
 

 
Figur 1.3.1: Tilløb til det Vestlige tilløb til Gesten Å. Okkermålestation nr. 2 (figur 2.4.1). 
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2 Registreringer 

2.1 Beliggenhed 
Pilotområdet ved Gesten Å er beliggende ca. 9 km nord for Vejen omkring 
kommunevandløbet Gesten Å’s opstrøms strækninger i et stort naturområde 
benævnt Kragelund Mose. Pilotområdet har en udstrækning på ca. 470 ha.  
 

2.2 Vandløbsforhold 
Det gældende regulativ for Gesten Å er vedtaget i 1998 (Vejen Kommune 
1998). Regulativet omfatter vandløb med en samlet længde på ca. 11 km, 
hvoraf ca. 1,9 km er rørlagt. Regulativet dækker 10 vandløbsstrækninger af 
meget forskellig længde, som det fremgår af tabel 2.2.1. Alle de nævnte vand-
løb har hele deres forløb inden for pilotområdets areal. 
 

Tabel 2.2.1: Vandløb, der er omfattet af regulativet for Vandløb i Kragelund Mose (Vejen 
Kommune 1998). 

Vandløb Længde 

m 

Åbent 

m 

Rørlagt 

m 

Vestlige tilløb til Gesten Å kvl. nr. 3.0 2.876 2.815 61 

Kvl. nr. 3.2, tilløb til kvl. nr. 3.0 726 726 0 

Kvl. nr. 3.2.1 (Bække - Gesten Skelgrøft), tilløb til 

kvl. nr. 3.2 

883 883 0 

Kvl. nr. 3.3, tilløb til kvl. nr. 3.0 834 348 486 

Kvl. nr. 3.4, tilløb til kvl. 3.0 316 316 0 

Kvl. nr. 3.4.1, tilløb til kvl. nr. 3.4 154 154 0 

Kvl. nr. 3.5, tilløb til kvl. nr. 3.0 310 310 0 

Midterste tilløb til Gesten Å, kvl. nr. 3.1 3.247 3.123 124 

Kvl. nr. 3.1.1, tilløb til kvl. nr. 3.1 1.270 48 1.222 

Kvl. nr. 3.1.2, tilløb til kvl. nr. 3.1 436 436 0 

I alt 11.052 9.159 1.893 

 
2.3 Oplande og karakteristiske afstrømninger 

Orbicon har gennemført opmåling af relevante vandløbsoplande inden for pi-
lotområdet, og resultatet heraf fremgår af tabel 2.3.1.  
 
Det fremgår af tabellen, at det topografiske opland til Gesten Å ved udløbet fra 
pilotområdet udgør ca. 8,45 km² (oplandet til st. 1395-190 + oplandet til st. 
1396-214), der ligeledes udgør starten af Gesten Å. Det Vestlige tilløb til Ge-
sten Å har et opland på 5,58 km², mens det midterste opland til Gesten Å har 
et opland på 2,87 km².  
 
Til vurdering af afstrømningsforholdene i Gesten Å inden for pilotområdet er 
anvendt data fra Ribe Amts (nu Miljøcenter Ribe) målestation Vejen Å, E20, 
hvor det topografiske opland er opgjort til 90,95 km². Der foreligger data for 
perioden 1975 til 2005.  
 
På baggrund af datagrundlaget samt de relevante vingemålinger gennemført i 
forbindelse med okkeranalyserne har Orbicon vurderet de i tabel 2.3.2 viste 
karakteristiske afstrømninger for Gesten Å ved pilotområdet.  
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Tabel 2.3.1: Relevante topografiske oplande udtaget af Orbicon. Stationernes placering frem-
går af figur 2.4.1. 

Lokalitet / Okkermålestation Opland  

km² 

1396-1833 1,44 

1396-214 2,87 

1395-1889 3,94 

1395-190 5,58 

1 0,34 

2 0,65 

3 1,86 

4 1,08 

5 4,17 

 

Tabel 2.3.2: Karakteristiske afstrømninger (l/sek/km²) for Gesten Å ved pilotområdet. 

Afstrømning 
l/sek/km² 

Median-
mini-
mum 

Sommer
middel 

 
 

Vinter-
middel 

 

Medi-
anmak-
simum 

 

5-års 
maksi-
mum 

 

10-års 
maksi-
mum 

 

Gesten Å 7,9 12,5 22,3 66 93 100 

 
På baggrund af de karakteristiske afstrømninger er der beregnet karakteristi-
ske vandføringer for Gesten Å på de stationer, hvor der er udtaget okkeranaly-
ser. De karakteristiske vandføringer er vist i tabel 2.3.3. 
  

Tabel 2.3.3: Karakteristiske vandføringer (l/sek) for Gesten Å. Vandføringerne er afrundet til 
2 betydende cifre. 

Beskrivelse Opland 
km² 

Median 
mini-
mum 
l/sek 

Som-
mer-

middel 
l/sek 

 

Vin-
termid-

del 
l/sek 

Medi-
anmak-
simum 
l/sek 

5-års 
maksi-
mum 
l/sek 

10-års 
maksi-
mum 
l/sek 

1396-1833 1,44 11 18 32 96 130 150 

1396-214 2,87 23 36 64 190 270 290 

1395-1889 3,94 31 49 88 260 360 400 

1395-190 5,58 44 70 120 370 516 560 

1 0,34 2,7 4,2 7,5 22 31 34 

2 0,65 5,2 8,2 15 43 61 66 

3 1,86 15 23 41 120 170 190 

4 1,08 8,6 14 24 72 100 110 

5 4,17 33 52 93 280 390 420 

 
2.4 Vandløbenes målsætninger  

De nedstrøms knap 2 km af både Vestlige og Midterste tilløb til Gesten Å er 
målsatte som gyde- og yngelopvækstområder for laksefisk, okkerpåvirket 
(B1(F)). De øvrige vandløbsstrækninger inden for pilotområdet er målsatte 
som karpefiskevand, okkerpåvirket (B3(F)), bortset fra kvl. 3.3 og kvl. 3.1.1, 
der ikke er særskilt målsatte. Vandløbenes målsætninger er vist i figur 2.4.1. 
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Figur 2.4.1: Målsatte vandløb samt placering af okkermålestationer i pilotområdet ved Gesten 
Å.  

 
2.5 Jordbund 

Så vidt der er Orbicon bekendt, findes der ingen detaljerede jordbundskort 
over undersøgelsesområdet. Jordbunden i området beskrives derfor ud fra ek-
sisterende kilder herunder især den geologiske overfladekartering. 
 
Den geologiske overfladekartering er gennemført af DGU (nu GEUS) gennem 
de seneste knap 120 år (start 1888), og på nuværende tidspunkt er ca. 80 % 
af landet karteret (Det kongelige danske geografiske selskab 1992). Karterin-
gen er udført med en boring pr. ca. 200 m, svarende til ca. 1 boring pr. 4 ha. 
Denne kartering er således væsentlig mere intensiv end den danske jordarts 
klassificering. Karteringen har omfattet udtagning og beskrivelse af jordbun-
den i ca. 1 m’s dybde. Den geologiske overfladekartering indeholder ikke un-
dersøgelser i skove, veje og byer.  
 
Jordbundsforholdene i pilotområde Gesten Å fremgår af figur 2.5.1. Det frem-
går af figuren, at jordbunden i hele oplandet udgøres af sand af forskellige lej-
ringstyper.  
 
Det er bemærkelsesværdigt, at den geologiske overfladekartering ikke angiver 
indhold af organogene aflejringer i pilotområdet, idet den nordlige del af om-
rådet som bekendt benævnes Kragelund Mose, omfattende både lav- og høj-
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mose. Der er således ingen tvivl, om at dele af pilotområdet har arealer med 
et vist indhold af tørv.  
 

 
Figur 2.5.1: Jordbundsforholdene i pilotområde Gesten Å (rød streg) ifølge Den geologiske 
overfladekartering. Grålilla: Ferskvandssand, senglacial. Mørkeblå: Ferskvandssand, postgla-
cial. Grøn: Vindaflejret sand, senglacial. Gul: Smeltevands sand, glacial. 

 
Dette fremgår blandt andet af Hedeselskabet (1942), der indeholder resulta-
terne af en landsdækkende detaljeret undersøgelse af alle mose- og engområ-
der (> 5 ha) i Danmark. Undersøgelsens primære formål var at registrere om-
råder, hvor det kunne betale sig at indvinde tørv til brændsel. Udsnit af de un-
dersøgte moser i det tidligere Ribe Amt fremgår af figur 2.5.2, hvor det under-
søgte område i Kragelund Mose er benævnt nr. 66.  
 
Af rapporten fremgår det, at området, der blev undersøgt i 1921, er 185 ha 
med en gennemsnitlig tørvedybde på 1,4 m. Området er delt i 2 i forhold til 
hvilken klasse mosen blev vurderet til. Klasse I er moser, der på grund af for 
stort askeindhold eller af andre årsager ikke kan eller bør bruges til fremstil-
ling af brændtørv. Klasse II er moser, der indeholder brugelige brændtørv, 
men hvor dybden er så ringe, eller moserne allerede er afdrevet så stærkt, at 
de kun var af interesse for fremstilling af tørv til den pågældende egns beboe-
re. 
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Denne klassificering er uden tvivl en af årsagerne til, at området på trods af en 
del detaildræning (se figur 2.8.1) fortsat eksisterer som et betydeligt naturom-
råde med en rimelig tørveforekomst. 
 

 
Figur 2.5.2: Undersøgte eng- og moseområder i det tidligere Ribe Amt (Hedeselskabet 1942). 
Kragelund Mose er benævnt nr. 66 midt på kortet. 

 
Stort hele pilotområdet er udpeget som okkerpotentielle områder af klasse I, 
hvor der er stor risiko for okkerudvaskning (figur 2.5.3). 
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Figur 2.5.3: Okkerpotentielle områder (orange skravering) i pilotområdet ved Gesten Å. 

 
2.6 Vandløbenes okkerbelastning 
2.6.1 Jernkoncentrationer 

Ribe Amt har gennemført tilsyn med vandløbssystemets okkerbelastning på 4 
stationer fordelt over vandløbssystemet inden for pilotområdet. Herudover har 
Miljøcenter Ribe i efteråret 2007 gennemført en målerunde på 5 stationer. 
Stationerne er beskrevet i tabel 2.6.1. Stationernes placering fremgår af figur 
2.4.1. 
 
I tabel 2.6.2 er vist gennemsnit og vintergennemsnit for henholdsvis total-jern 
og opløst jern for de 9 stationer. For 4 af stationerne er der således gennem-
ført 2 målerunder med ca. 10 års mellemrum, mens der for sidstnævnte 5 sta-
tioner kun er gennemført 1 måling i vandløbene i efteråret 2007.  
 
Analyseresultaterne viser, at der er tale om moderat okkerbelastede vandløb, 
med vintergennemsnitlige koncentrationer af opløst jern mellem 0,1 og 1 
mg/l. Koncentrationen af total-jern ligger omkring intervallet 2,5 - 3,0 mg/l. I 
forbindelse med okkeranalyserne er der desuden periodevist gennemført pH-
analyser. Bortset fra en enkelt måling fra 1986 (hvor der på st. 1396-214 blev 
målt pH = 6,2) ligger vandløbenes pH værdier mellem 7,0 og 7,8. Der er såle-
des ikke tale om en forsuring af vandløbene som følge af jernudvaskningen.  
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Tabel 2.6.1: Beskrivelse af de 9 okkermålestationer beliggende inden for oplandet til Gesten 
Å. 1: Antal målinger. 2: Antal vintermålinger. 

Stations-

nummer 

Beskrivelse Måleperiode 1 2 

1396-1833 Gesten Å Midterste tilløb syd for 

Kragelund Mose 

1986 og 1997 9 7 

1396-214 Gesten Å Midterste tilløb nordøst 

for Langvadgård 

1986 og 1997 9 7 

1395-1879 Gesten Å Vestlige tilløb nordøst 

for Stavshede 

1986 og 1997 9 8 

1395-190 Gesten Å Vestlige tilløb nordøst 

for Langvadgård  

1986 og 1997 9 7 

1 Kvl. nr. 3.2.1 vandløbets ca. st. 

30 

2007 1 1 

2 Kvl. nr. 3.2 vandløbets ca. st. 50 2007 1 1 

3 Kvl. nr. 3.3 vandløbets ca. st. 20. 2007 1 1 

4  Gesten Å Vestlige tilløb, vandlø-

bets ca. st. 1700 

2007 1 1 

5 Gesten Vestlige tilløb, ca. 140 m 

syd for st. 1395-1879 

2007 1 1 

 

Tabel 2.6.2: Gennemsnitlige og vintergennemsnitlige jernkoncentrationer på 9 stationer i Ge-
sten Å. 

Gennemsnit Vintergennemsnit Station 

Total-jern 

mg/l 

Opløst jern 

mg/l 

Total-jern 

mg/l 

Opløst jern 

mg/l 

1396-1833 2,70 0,89 2,93 0,96 

1396-214 2,45 0,26 2,70 0,30 

1395-1879 2,90 0,77 2,98 0,77 

1395-190 2,73 0,52 3,08 0,58 

1 - - 2,4 0,10 

2 - - 2,9 0,30 

3 - - 2,8 0,63 

4 - - 2,5 0,25 

5 - - 2,3 0,19 

 
I tabel 2.6.3 er vist en sammenfatning af okkerdatagrundlaget for pilotområ-
det. 
 
Det skal bemærkes, at analyserne gennemført på de 5 stationer i 2007 viser 
koncentrationer af opløst jern, som ligger noget under niveauet for vintergen-
nemsnittet på de øvrige 4 stationer. Der kan være tale om, at jernudvasknin-
gen generelt er faldet, men dette er næppe tilfældet, i det der er tale om ok-
tober analyser, hvorfor jernkoncentrationen næppe har nået et maksimalt ni-
veau for vinterperioden. Det er ligeledes alt for usikkert at konkludere noget 
om udviklingen i jernudvaskningen på baggrund af kun 1 analyse, men resul-
taterne kan anvendes i en vurdering af den forholdsvise jernudvaskning fra de 
4 tilløb. 
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Tabel 2.6.3: Okkerdata (vintermiddel) for okkermålestationerne i pilotområdet ved Gesten Å. 
Placeringen af okkermålestationerne fremgår af figur 2.4.1. 

Vintermiddel St. nr. Beskrivelse (statione-

ring) 

Opland 

Km² Vandfø-

ring 

l/sek 

Opløst 

jern 

mg/l 

Total-jern 

mg/l 

1396-

1833 

Gesten Å Midterste tilløb 

syd for Kragelund Mose 

1,44 32 0,96 2,93 

1396-

214 

Gesten Å Midterste tilløb 

nordøst for Langvadgård 

2,87 64 0,30 2,70 

1395-

1879 

Gesten Å Vestlige tilløb 

nordøst for Stavshede 

3,94 88 0,77 2,98 

1395-

190 

Gesten Å Vestlige tilløb 

nordøst for Langvadgård  

5,58 120 0,58 3,08 

1 Kvl. nr. 3.2.1 vandløbets 

ca. st. 30 

0,34 7,5 0,10 2,4 

2 Kvl. nr. 3.2 vandløbets 

ca. st. 50 

0,65 15 0,30 2,9 

3 Kvl. nr. 3.3 vandløbets 

ca. st. 20. 

1,86 41 0,63 2,8 

4 Gesten Å Vestlige tilløb, 

vandløbets ca. st. 1700 

1,08 24 0,25 2,5 

5 Gesten Å Vestlige tilløb, 

ca. 140 m syd for st. 

1395-1879 

4,17 93 0,19 2,3 

 

 
Figur 2.6.1: Tilløb til det Vestlige tilløb til Gesten Å. Okkermålestation nr. 3 (figur 2.4.1). 
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Fælles for begge tilløb til Gesten Å er, at koncentrationen af opløst jern ligger 
lige under 1 mg/l, samt at koncentrationen af opløst jern falder ned gennem 
systemet til et noget lavere niveau. Derimod er koncentrationen af total-jern 
relativ konstant omkring 3 mg/l. 
 

2.6.2 Jerntransport 
Ud fra vandføringer og jernanalyser er der for hver station beregnet både den 
daglige transport (kg/døgn) og den arealkorrigerede transport (kg/døgn/km²) 
af opløst jern (tabel 2.6.4).  
 
Jerntransporten i vandløbene behandles særskilt for de 2 vandløbsgrene, Ge-
sten Å, Midterste tilløb (2 stationer) og Gesten Å, Vestlige tilløb (7 stationer). 
 

Tabel 2.6.4: Daglig transport og arealkorrigeret transport af opløst jern og total-jern i Gesten 
Å inden for pilotområdet. 

Vintermiddel St. nr. Opland 

Km² Vandfø-

ring 

l/sek 

Opløst 

jern 

kg/døgn 

Total-jern 

kg/døgn 

Opløst 

jern 

kg/døgn/

km² 

Total-jern 

kg/døgn/

km² 

1396-1833 1,44 32 2,7 8,1 1,84 5,61 

1396-214 2,87 64 1,7 14,9 0,58 5,20 

1395-1879 3,94 88 5,9 22,7 1,49 5,76 

1395-190 5,58 120 6,0 31,9 1,08 5,72 

1 0,34 7,5 0,1 1,6 0,19 4,62 

2 0,65 15 0,4 3,8 0,59 5,75 

3 1,86 41 2,2 9,9 1,20 5,32 

4 1,08 24 0,5 5,2 0,48 4,79 

5 4,17 93 1,5 18,5 0,37 4,44 

 
Gesten Å, Midterste tilløb 
Gesten Å, Midterste tilløb udgør det mindste af de 2 undersøgte oplande til 
Gesten Å, og jerntransporten i vandløbet er da også væsentligt mindre end i 
det Vestlige tilløb. Fokuseres der i stedet på den arealkorrigerede transport er 
den af samme størrelsesorden i det 2 vandløb, hvilket gælder for både opløst 
og total-jern. 
 
Til brug for udpegning af eventuelle væsentlige punktkilder for jernudvaskning 
er der ligeledes opstillet en tabel, hvor bidrag fra henholdsvis punktkilder og 
diffus tilledning er opgjort både faktisk (kg/døgn) og relativt (%). Beregnin-
gerne er gennemført således, at alle målte tilløb til vandløbssystemets hoved-
løb betragtes som punktkilder, mens anden tilledning betragtes som diffus. I 
Gesten, Midterste tilløb betragtes st. 1396-1833 som en punktkilde, mens den 
øvrige jerntilførsel på delstrækningen nedstrøms frem til st. 1396-214 fore-
kommer diffust.  
 
Da der til stadighed vil ske iltning og bundfældning af jern på de forskellige 
vandløbsstrækninger, er sidstnævnte beregninger forbundet med en vis usik-
kerhed. Forestiller man sig for eksempel, at der sker diffus tilførsel af jern 
mellem 2 stationer (gennem jorden og mindre drænsystemer/tilløb), vil en del 
af dette jern være både iltet og bundfældet, inden vandløbsvandet når den 
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nærmest nedstrøms liggende station. Denne del af den diffuse tilledning vil ik-
ke blive “fanget” ved målingerne, hvorfor beregningerne af diffus tilledning må 
betragtes som minimumstal. I udpegningen af eventuelle punktkilder (tabel 
2.6.5) sættes en negativ diffus udledning til 0, idet den faktiske diffuse udled-
ning ikke kan vurderes. 
 
Når det drejer sig om opløst jern sker hele tilførslen af jern på strækningen 
opstrøms st. 1396-1833, og der forekommer (i det mindste ifølge beregnings-
metoden) ikke diffus tilledning. Med hensyn til total-jern er billedet noget an-
derledes, idet der ligeledes sker en betydelig jerntilførsel på den opstrøms 
strækning, men den diffuse tilførsel af total-jern er af næsten samme størrel-
se. 
 

Tabel 2.6.5: Den faktiske og procentuelle jerntransport i Gesten Å, Midterste tilløb. 

Station/ 
strækning 

Opløst 
jern 

kg/døgn 

% Opløst 
jern 
mg/l 

Total- 
jern 

kg/døgn 

% Total-
jern 
mg/l 

1396-1833 2,7 100,0 0,96 8,1 54,3 2,93 

1396-1833 - 

1396-214 

0,0 0,0 0,00 6,8 45,7 2,47 

Tilløb i alt 2,7 100,0 - 8,1 54,3 - 

Diffus i alt 0,0 0,0 - 6,8 45,7 - 

Total 2,7 100,0 - 14,9 100,0 - 

 

 
Figur 2.6.2: Tilløb til det Vestlige tilløb til Gesten Å. Okkermålestation nr. 4 (figur 2.4.1). 

 
Der er ligeledes gennemført beregninger jerntransporten (kg/døgn) samt den 
arealkorrigerede jerntransport (kg/døgn/km²) i relation til oplandsforøgelsen 
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mellem de enkelte stationer. Resultatet af disse beregninger fremgår af tabel 
2.6.6. Resultaterne viser samme billede som de øvrige beregninger, nemlig at 
hele vandløbsstrækningen er okkerbelastet i stort set samme grad. 
 

Tabel 2.6.6: Beregnet jerntransport i Gesten Å, Midterste tilløb for st. 1396-1833 samt som 
diffus tilledning på strækningen mellem st. 1396-1833 og st. 1396-214. Desuden er vist den 
arealkorrigerede jerntransport i forhold til deloplandene mellem de undersøgte stationer. Ne-
gative tal viser, at der forsvinder jern på delstrækningen dels ved iltning og dels ved bund-
fældning. 

Station/ 
strækning 

Opløst jern 
kg/døgn 

Total-jern 
kg/døgn 

Opland ved 
stati-

on/mellem 
stationer 

km² 

Opløst jern 
kg/døgn/ 

km² 

Total-jern 
kg/døgn/ 

km² 

1396-1833 2,7 8,1 1,44 1,8 5,6 

1396-1833 - 

1396-214 

-1,0 6,8 1,43 -0,7 4,8 

 
Gesten Å, Vestlige tilløb 
Gesten Å, Vestlige tilløb udgør det største af de 2 undersøgte oplande til Ge-
sten Å, og jerntransporten i vandløbet er da også tilsvarende større end i det 
Midterste tilløb.  
 
I Gesten, Vestlige tilløb betragtes st. 1395-1879 som en punktkilde, mens den 
øvrige jerntilførsel på delstrækningen nedstrøms frem til st. 1395-190 fore-
kommer diffust (tabel 2.6.7).  
 

Tabel 2.6.7: Den faktiske og procentuelle jerntransport i Gesten Å, Midterste tilløb. 

Station/ 
strækning 

Opløst 
jern 

kg/døgn 

% Opløst 
jern 
mg/l 

Total- 
jern 

kg/døgn 

% Total-
jern 
mg/l 

1395-1879 5,9 97,4 0,77 22,7 71,0 2,98 

1395-1879- 

1395-190 0,2 2,6 0,06 9,3 29,0 3,36 

Tilløb i alt 5,8 97,4 - 22,7 71,0 - 

Diffus i alt 0,2 2,6 - 9,3 29,0 - 

Total 6,1 100,0 - 32,0 100,0 - 

 
Når det drejer sig om opløst jern, sker langt hovedparten af tilførslen af jern 
på strækningen opstrøms st. 1395-1833, mens den diffuse tilledning udgør 
mindre end 3 % af den samlede jerntilførsel. Med hensyn til total-jern er bille-
det noget anderledes, idet den diffuse tilførsel af total-jern er væsentligt større 
og udgør næsten 30 %. 
 
Der er ligeledes gennemført beregninger jerntransporten (kg/døgn) samt den 
arealkorrigerede jerntransport (kg/døgn/km²) i relation til oplandsforøgelsen 
mellem de enkelte stationer. Resultatet af disse beregninger fremgår af tabel 
2.6.8. Resultaterne viser samme billede som de øvrige beregninger, nemlig at 
hele vandløbsstrækningen er okkerbelastet i stort set samme grad. 
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Tabel 2.6.8: Beregnet jerntransport i Gesten Å for st. 1395-1879 samt som diffus tilledning 
på strækningen mellem st. 1395-1879 og st. 1395-190. Desuden er vist den arealkorrigerede 
jerntransport i forhold til deloplandene mellem de undersøgte stationer.  

Station/ 
strækning 

Opløst jern 
kg/døgn 

Total-jern 
kg/døgn 

Opland ved 
stati-

on/mellem 
stationer 

km² 

Opløst jern 
kg/døgn/ 

km² 

Total-jern 
kg/døgn/ 

km² 

1395-1879 5,9 22,7 3,94 1,5 5,8 

1395-1879 - 

1395-190 

0,2 9,3 1,64 0,1 5,6 

 
2.7 Vandløbenes smådyrsfauna 

Der er i august 2007 foretaget en analyse af smådyrsfaunaen i det midterste 
tilløb til Gesten Å inden for pilotområdet ved st. 1395-1833. På denne stræk-
ning er der registreret en fåtallig forekomst af rentvandsarter. Døgnfluen 
Ephemera danica, der lever i rent fint-groft sand, tilhører rentvandsarterne 
sammen med vårfluen Sericostoma personatum. Disse arter er begge kun 
fundet fåtalligt på den undersøgte lokalitet. Foruden disse arter er der regi-
streret en stor forekomst af døgnfluen Baetis vernus og en fåtallig forekomst 
af en anden døgnflue Leptophlebia marginata. Leptophlebia marginata tilhører 
de mere rentvandskrævende arter; men er den døgnflue der tåler de største 
koncentrationer af opløst jern (Skriver 1984). Døgnfluerne tilhører den gruppe 
af dyr, der lever af belægninger af mikroskopiske alger på overfladen af sten, 
grus og vegetation. Til samme gruppe hører flere slørvinger, heriblandt de me-
re rentvandskrævende arter Amphinemura standfussi og Nemoura avicularis, 
der begge er fundet forholdsvis fåtalligt. Slørvingerne er generelt en meget 
følsom gruppe, der som hovedregel kun forekommer ved koncentrationer af 
opløst jern på mindre end 1 mg/l (Skriver 1984).  
 
Dette indikerer, at udfældningen af okker på den pågældende lokalitet kun i en 
vis grad er begrænsende for udviklingen af en fauna af græssere. Endvidere 
forekommer ferskvandstangloppen Gammarus pulex i et stort antal, til trods 
for at vintergennemsnittet for opløst jern ligger over den koncentration på de 
0,5 mg/l, hvor reproduktionen af Gammarus pulex påvirkes væsentligt (Mor-
tensen 1983). 
 
Der er også i det Vestlige tilløb til Gesten Å tidligere registreret forekomst af 
døgnfluen Leptophlebia og slørvingerne Amphinemura og Nemoura samt kon-
stateret en bestand af Gammarus pulex. Der er dog ikke i det Vestlige tilløb 
konstateret forekomst af deciderede rentvandsarter. 
  
Det vurderes, at en reduktion i belastningen af vandløbet med opløst jern 
sammen med en forbedret fysisk vandløbskvalitet med større variation i bund-
substratet, hurtigt vil føre til en væsentlig forbedring af vandløbets fauna. 
Vandløbet rummer potentialet for en bestandsudvikling af rentvandsfaunaen. 
Det Midterste tilløb opfylder i dag målsætningen vurderet ud fra den beregne-
de DVFI værdi.  
  

2.8 Afvandingstilstanden i pilotområdet 
2.8.1 Omfanget af detaildræning 

Orbicon har gennem tiderne forestået projektering meget væsentlige dele af 
den detaildræning, der er gennemført af landbrugsarealerne i Jylland. Det vur-
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deres således, at Orbicon har projekteret ca. 80 % af detaildræningen i Jyl-
land, hvorfor de fleste detaildrænede områder vil kunne lokaliseres ud fra 
oversigtskortene. Figur 2.8.1 viser omfanget af detaildræning inden for pilot-
området ved Gesten Å. 
 

 
Figur 2.8.1: Udsnit af Orbicons drænoversigtskort dækkende pilotområdet Gesten Å. Arealer 
udfyldt med rødt eller grønt er detaildrænede områder, mens der for arealer afgrænset med 
rød eller grøn streg kun er gennemført projektering af et drænsystem, der ikke er etableret. 
Kortet er sammensat af følgende målebordsblade: 3307 Bække og 3308 Verst. 

 
Det fremgår af figur 2.8.1, at der generelt er gennemført detaildræning i be-
grænset omfang, idet opmålinger viser, at ca. 13 % af det 470 ha pilotområde 
er detaildrænet. Drænaktiviteten har været størst omkring den opstrøms del 
af det Vestlige tilløb til Gesten Å. 
 

2.8.2 Beregnet afvandingstilstand 
Som det fremgår af afsnit 3, er der i pilotområdet foreslået okkerbegrænsende 
foranstaltninger i for af en generel hævning af vandstanden i tilløbene til det 
Vestlige tilløb til Gesten Å. 
 
Beregningen af afvandingstilstanden er begrænset til det område, der vil blive 
påvirket af den generelle hævning af vandstanden. 
 
Ved beregning af den eksisterende afvandingsdybde i pilotområdets nordvest-
lige del er anvendt det MapInfo-baserede værktøj Vertical Mapper. Værktøjet 
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er i stand til at beregne den vertikale differens mellem to højdemodeller (her: 
terrænmodellen samt den konstruerede ”vandspejlsmodel” på baggrund af 
vandspejlsberegninger ned gennem de 4 tilløb samt i det Vestlige tilløb til Ge-
sten Å).  
 
De arealer, der er direkte påvirket af vandløbenes vandspejl er vurderet ud fra 
en vintermiddelvandføring, der anses for at være et godt bud på den gennem-
snitlige påvirkning. Der regnes med et terrænniveau på 1,25 m over vandspej-
let i vandløbet som værende den øvre grænse for de arealer, der er direkte 
påvirket af vandstanden i vandløbene. 
 
Der er gennemført en vurdering af de påvirkede arealer ved sommermiddel-
vandføringen, idet de påvirkede arealer er inddelt i 5 kategorier, der er be-
skrevet som følger: 
 
• Arealer dækket af vandløbenes vandspejl. 
• Arealerne nærmest vandløbet med terræn beliggende fra 0 - 25 cm over 

vandstanden i vandløbene. Denne arealkategori svarer til sump. Land-
brugsmæssig udnyttelse af arealerne er begrænset til ekstensiv græsning. 

• Arealer med terræn, der er beliggende mellem 25 og 75 cm over vand-
standen i vandløbet. Denne arealkategori svarer til våde enge. Arealerne 
vil kunne anvendes til græsning, og på de højest liggende dele vil der tilli-
ge være mulighed for høslæt. 

• Arealer med terræn, der er beliggende mellem 75 og 125 cm over vand-
standen i vandløbet. Denne arealkategori svarer til tørre enge. Arealerne 
vil kunne anvendes til græsning og høslæt. 

• Arealer med terræn, der er beliggende mere end 125 cm over vandstan-
den i vandløbet. Arealerne ligger så højt, at de ikke påvirkes direkte af 
vandstanden i vandløbene.  

 
Den eksisterende afvandingstilstand i pilotområdets nordvestlige del er vist i 
figur 2.8.2, og i tabel 2.8.1 er vist en opgørelse af ådalens nuværende afvan-
dingstilstand. Figur 2.8.2 er ligeledes vist i større format (ca. 1:6.800) i bilag 
7. 
 
Som det fremgår af tabel 2.8.1 medfører den eksisterende vandstand i de 4 
tilløb, at den direkte påvirker afvandingstilstanden på et 102,6 ha stort areal. 
Langt hovedparten af de påvirkede arealer er våde enge eller især tørre enge. 
 

Tabel 2.8.1: Klassifikation af arealer i den nordvestlige del af pilotområde Gesten Å, der er di-
rekte påvirket af vandstanden i de 4 tilløb til det Vestlige tilløb til Gesten Å. 

Arealklassifikation Areal 

ha 

Areal 

% 

Frit vandspejl (vandløb og søområder) 0,0 0,0 

Sump (afvandingsdybde 0 - 25 cm) 2,4 2,3 

Våde enge (afvandingsdybde 25 - 75 cm) 32,1 31,3 

Tørre enge (afvandingsdybde 75 - 125 cm) 68,1 66,4 

I alt 102,6 100,0 
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Figur 2.8.2: Eksisterende afvandingstilstand (beregnet på baggrund af vintermiddelvandfø-
ringen) for de arealer der er direkte påvirket af vandstanden i de 4 tilløb til det Vestlige tilløb 
til Gesten Å. Blå er områder med frit vandspejl, lyseblå er sump, grøn er våde enge, mens 
brun er tørre enge. Den røde streg viser pilotområdets afgrænsning. 

 
2.9 Naturindholdet i pilotområdet 

Naturindholdet i pilotområdet beskrives generelt ud fra omfanget af arealer, 
der er udpeget i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven omkring beskyttelse 
af særlige naturområder. Disse områder er vist i figur 2.9.1, hvoraf det frem-
går at naturindholdet er stort især i den nordlige del af pilotområdet.  
 
Tabel 2.9.1 indeholder en opgørelse af naturområdernes areal samt i % af pi-
lotområdet. Det fremgår heraf, at § 3 områderne i alt udgør 38,6 % af pilot-
områdets samlede areal, hvoraf langt hovedparten er enge og moser, idet der 
dog findes en række mindre søer.  
 

Tabel 2.9.1: Arealstørrelser for § 3 områder i pilotområdet ved Gesten Å samt arealernes 
procentvise andel af det samlede pilotområde. 

§ 3 område Areal 

ha 

% af 

pilotområde 

Eng 95,8 20,4 

Mose 84,6 18,0 

Sø 1,0 0,2 

I alt 181,3 38,6 
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Figur 2.9.1: Omfanget af § 3 områder inden for det 470 ha store pilotområde ved Gesten Å. 

 
I dette pilotområde er der gennemført en mere gennemgribende undersøgelse 
af naturforholdene, idet Orbicon (2008) for Vejen Kommune har udarbejdet en 
samlet rapport med beskrivelse af naturforholdene i 3 moser (Kragelund Mose, 
Husted Mose og Vejen Mose) samt udarbejdet forslag til plejeplaner for mo-
serne. 
 
Kragelund Mose omfatter områderne Kragelund Mose, Bindesholt Mose og Ge-
sten Kær, som tilsammen udgør ca. 280 ha. Moseområdets afgrænsning er 
sket ud fra Naturbeskyttelseslovens § 3-områder (figur 2.9.1). Der er tidligere 
gravet tørv i området, men der findes nu kun forholdsvis få vandområder med 
frit vandspejl. 
 
Området består af en blanding af mose, eng og opdyrkede arealer. Store dele 
af de tilbageværende mosearealer er groet til med pile- og birkekrat, men der 
findes enkelte lysåbne og våde arealer med en lav urtevegetation, især på de 
steder, hvor der har været gravet eller skrællet tørv. 
 
De fugtige og våde arealer med karakter af hedemose findes især i de vestlige 
og centrale dele af moseområdet samt mere spredt i den østlige del som min-
dre områder. Hedemosevegetationen består især af blåtop, kæruld og forskel-
lige starer samt af forskellige arter af bl.a. lyng, soldug og tørvemos. Af særli-
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ge arter er fundet bevoksninger af den rødlistede (Stolze og Pihl 1998) ottera-
det ulvefod (figur 2.9.2) i den vestlige del af mosen (Bindesholt Mose). I 1990 
blev der registreret ca. 100 individer, og bestanden var på dette tidspunkt den 
største i Danmark. I 2001 blev der kun registreret ca. 20 individer (Ribe Amt, 
2006).  
 

 

Figur 2.9.2: Otteradet ulvefod er en lille karsporeplante, der formerer sig ved hjælp af sporer 
og vegetativt. Den vokser tueformet og har som regel mange skud. Arten er meget sjælden 
her i landet og er på rødlisten. Ved undersøgelsen (Orbicon 2008) blev den kun fundet med 
forholdsvis få planter i Bindesholt Mose. Foto: 16. oktober 2007.  

 
I Ribe Amt (2006) er den samlede vurdering af moseområdet: ”Det er af stor 
botanisk betydning, at den lavtvoksende fattigkærsvegetation i Kragelund Mo-
se bevares. Specielt bør man gøre en indsats for at redde bestanden af ottera-
det ulvefod. 
 
Kun de centrale dele ved Bindesholt Mose opfylder den højeste naturmålsæt-
ning (A). Størstedelen af den øvrige mose har p.t. en lav naturværdi, men er 
vigtig som bufferzone for de mere værdifulde moseområder”. 
 
Ifølge Orbicon (2008) er der følgende behov for pleje og ekstensivering i mo-
seområdet: 
 

• Yderligere afvanding bør ikke finde sted, helst skal vandstanden hæ-
ves. 

• Rydning af birke- og pilekrat. 
• Tilførsel af kunstgødning skal undgås. 
• Ekstensiv græsning iværksættes. 
• Ekstensivering af landbrugsjord mellem Kragelund Mose og Dostrup Å 

og mellem Kragelund Mose og Gesten Å for at forbedre spredningskor-
ridoren for dyr og planter. 
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2.10 Områdets næringsstofbelastning 
En vigtig forudsætning for vurdering af næringsstofomsætningen i det retable-
rede vådområde er kendskab til næringsstoftransporten til undersøgelsesom-
rådet.  
 

2.10.1 Kvælstofbelastning fra oplandet 
I nærværende afsnit beregnes kvælstoftilførslen til projektområdet ved Gesten 
Å i henhold til Teknisk anvisning fra DMU, nr. 19 (Hoffmann m.fl. 2003) med 
senere rettelser (By- og Landskabsstyrelsen 2008a). 
 
Vurdering af kvælstofbelastningen er således foretaget med udgangspunkt i 
modelberegninger af kvælstoftransporten fra nedbørsområdet til undersøgel-
sesområdet. Beregningerne er angivet som en gennemsnitlig transport af 
kvælstof fra oplandet til Gesten Å inden for pilotområdet.  
 
Ud fra eksisterende kortmaterialer (afsnit 2.6) er det vurderet, at store dele af 
nedsivningsområdet er sandet jord (78 %), og at ca. 50 % er dyrket, idet na-
turområderne udgør en betydelig af oplandet, mens skov, veje og byområder 
udgør en mindre del af oplandet.  
 
Data for nedbør og potentiel fordampning er angivet for den klimatiske refe-
renceperiode 1961-1990 (Frich m.fl. 1997; Scharling 2000). Den angivne ned-
bør er en årssum fra en DMI nedbørsstation Hovborg (station 25220) og udgør 
915 mm/år. Korrektionsfaktoren er opgjort til 16 % på årsbasis for denne sta-
tion (Frich m.fl. 1997). Den korrigerede årlige nedbørsmængde for undersø-
gelsesområdet kan derved beregnes til 1.061 mm.  
 
Den potentielle fordampning er fundet ud fra et gennemsnit af værdier fra fire 
20*20 km klimagrids fra området i og omkring undersøgelsesområdet (Schar-
ling 2000) og udgør som årssum 554 mm. Den aktuelle fordampning er be-
regnet ud fra en relation fundet mellem aktuel og potentiel fordampning fra fi-
re jyske vandløbsoplande (Hoffmann m.fl. 2003). Indregnes denne relation fås 
en aktuel fordampning på 435 mm/år. Nettonedbøren, der er et udtryk for den 
vandmængde, der afstrømmer via overfladisk afstrømning fra nedbørsområdet 
til undersøgelsesområdet, kan således beregnes til 626 mm/år.  
 
Ved beregning af kvælstoftilførslen fra det laterale opland til vådområdet tages 
udgangspunkt i nedenstående empiriske udtryk (bilag 1): 

 
Ntab = 1,124 ⋅ exp(-3,080 + 0,758 ⋅ ln(A) - 0,0030 ⋅ S + 0,0249 ⋅ D) 

 
• hvor Ntab er det gennemsnitlige årlige kvælstoftab pr. ha nedsivningsområ-

de, A er vandbalancen i mm for nedsivningsområdet, D er andelen af dyr-
ket areal i % for nedsivningsområdet, mens S er andelen af sandjord i % 
for nedsivningsområdet. 

• Vandbalancen er beregnet til 626 mm på baggrund af en årlig korrigeret 
nedbørsmængde på 1.061 mm samt en årlig aktuel fordampning på 435 
mm. 

• Andelen af dyrket areal er vurderet til 50 %. 
• Andelen af sandet jord er vurderet til 78 %. 
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Den samlede kvælstoftilførsel fra oplandet til pilotområdet kan således bereg-
nes til 15,8 tons N/år. Denne tilførsel svarer til en arealspecifik udvaskning på 
18,7 kg N/ha/år. 
 

2.10.2 Fosfortransport til oplandet 
Ligesom for kvælstof baseres fosfortransporten til Gesten Å på litteraturværdi-
er, idet dette tilfælde fra landovervågningsoplandene. Det vurderes, at fosfor-
koncentrationen i det tilstrømmende vand til Gesten Å er sammenlignelig med 
de koncentrationer, der er målt i Bolbro Bæk, der er et af de sandede lando-
vervågningsoplande. Bolbro Bæk vurderes at være sammenlignelig med Ge-
sten Å, idet begge ligger i det sydlige Jylland, har sandjordsoplande, er okker-
belastede og har en stor afstrømning. I Bolbro Bæk er der som gennemsnit 
målt total P-koncentrationer på 83 μg/l (Grant et al 2007).  
 
Dette er en noget lavere koncentration end i de andre undersøgte landover-
vågningsoplande, hvilket formodentlig skyldes de høje jernkoncentrationer i 
Bolbro Bæk, idet okker er i stand til at adsorbere opløst fosfor, som herefter 
kan sedimentere på vandløbsbunden og først komme i transport igen under 
episodiske hændelser i vandløbet.  
 
Såfremt der tages udgangspunkt i en beregnet årsmiddelvandføring i Gesten 
Å, Vestlige tilløb på 100 l/sek, og i Gesten Å, Midterste tilløb på 52 l/sek vil 
dette resultere i en fosfortransport til området på henholdsvis 266 kg/år og 
137 kg/år eller i alt 403 kg/år, svarende til 0,48 kg P/ha opland. 
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3 Projekterede ændringer 

De gennemførte registreringer og undersøgelser viser, at der inden for pilot-
området findes væsentlige kilder til okkerbelastningen af Gesten Å i både det 
det vestlige og det Midterste tilløb. I det Midterste tilløb er hovedkilden de op-
strøms dele, mens det i det Vestlige tilløb drejer sig om de 4 tilløb, der ved 
sammenløbet danner det Vestlige tilløb. 
 
Som det fremgår af afsnit 2.7, vurderes det, at en nedbringelse af koncentra-
tionen af opløst jern kombineret med en forbedring af vandløbets fysiske for-
hold vil kunne sikre, at smådyrsfaunaen vil få så gode forhold, at DVFI-værdi-
en hæves til 5, hvilket vil sikre opfyldelse af vandløbets målsætning og kravet 
om god økologisk kvalitet. Det fremgår desuden af afsnit 2.7, at målsætningen 
for det Midterste tilløb allerede under de eksisterende forhold er opfyldt vurde-
ret ud fra den beregnede DVFI-værdi. 
 
Derfor foreslås det følgende okkerbegrænsende tiltag inden for pilotområdet: 
1. Der gennemføres en generel vandstandshævning i alle 4 tilløb i det Vestlige 

tilløb. Der udlægges gydegrus, større sten og eventuelt mindre strømkon-
centratorer, som kan sikre en vandstandshævning på i gennemsnit 20 cm 
målt ud fra vintermiddelvandstanden i vandløbene.  

2. Som supplement til vandstandshævningen i de 4 tilløb bør der ligeledes ske 
sløjfning af dræn i de områder, der er direkte påvirkede af vandstanden i 
tilløbene (figur 2.8.1 og 2.8.2). 

3. Der gennemføres ingen okkerbegrænsende foranstaltninger i det Midterste 
tilløb, idet målsætningen som nævnt allerede er opfyldt. 

 
3.1 Hævning af grundvandsspejl  

Med henblik på at fjerne/reducere den diffuse jernbelastning i det Vestlige til-
løb er der foreslået en generel vandstandshævning i området. Smådyrsfauna-
en vurderes allerede at være tæt på at kunne opfylde en DVFI-værdi på 5, 
hvorfor en begrænset vandstandshævning ved etablering af bedre fysiske for-
hold i vandløbene vil være tilstrækkelig. Vandstandshævningen er foreslået til 
20 cm, hvilket hænger sammen med, at der i oplandet til det Vestlige tilløb er 
fundet både femradet og otteradet ulvefod (afsnit 2.9). Deres voksesteder 
vurderes at kunne klare en hævning af vandstanden, uden at bestandene vil 
lide overlast.  
 
Stryg og enkeltsten 
Vandspejlshævningen foreslås udført ved udlægning af grusbanker i den eksi-
sterende vandløbsbund i alle de 4 tilløb, der til sammen danner det Vestlige 
tilløb til Gesten Å.  
 
Grusbankerne opbygges i form og forløb som et traditionelt stryg, for at sikre 
faunapassage i vandløbene. Der foretages som udgangspunkt ikke tilpasninger 
af bund og sider i det eksisterende vandløb/grøft forud for etableringen af 
strygene. Grusmaterialerne udlægges direkte fra vandløbssiden på eksisteren-
de bund. Afhængigt af adgangsforholdene kan dette ske med maskinskovl eller 
eventuelt fra bånd (sandvogn) på de strækninger, hvor dette er muligt. Nogle 
delstrækninger er så præget af fugtigbund, at der ikke kan anvendes alminde-
ligt transportmateriel, som traktor / vogn. Desuden forekommer en del mindre 
grøfter, der skal passeres ved fremføringen af materialer. Det kan således bli-



Vejen Kommune, Okkerværktøjskasse -  

Pilotområde Gesten Å 

Marts 2008 

30/30  

 

ve nødvendigt at sikre adgangen ved køreplader eller tilsvarende interimsfo-
ranstaltninger, alternativt at anvende små bæltedrevne maskiner og transpor-
tere små materialemængder. Desuden kan det blive aktuelt at nogle af mate-
rialerne håndudlægges på nogle delstrækninger.  
 
For at få den tilsigtede vandspejlshævning, hæves bunden lokalt med op til ca. 
30 cm. Strygoverfladen etableres med et overordnet fald ikke større end 10 
promille af hensyn til passagemulighed for fisk og smådyr, og længder på ikke 
mere end 30 - 50 m, afhængigt af de eksisterende faldforhold samt fremkom-
meligheden til udlægningsstederne. Bundhævningen aftager gradvist i ned-
strøms retning, således at der ikke forekommer niveauspring i vandløbsbun-
den. 
 
Stuvningseffekten aftager gradvist på strækningen opstrøms det øverste 
stryg. Ifølge vandspejlsberegningerne ophører stuvningseffekten ved vinter-
middelafstrømningen generelt ca. 50 - 200 m opstrøms for de mest opstrøms 
liggende stryg, afhængigt af de aktuelle fald på delstrækningerne.  
 
Foruden strygene anbefales udlagt større enkeltsten (diameter 30 - 50 cm) i 
vandløbsbunden for hver 10 - 20 m, opstrøms for strygene dels for at skabe 
større fysiske variationer i vandløbet, dels for medvirkning til vandspejlshæv-
ningen. 
 
Grøfter og dræn 
Ifølge de indhentede oplysninger omkring udførte detaildræninger i oplandene 
er der flere drænsystemer i oplandet (afsnit 2.8.1). Detailkendskabet til dræn-
udløbene til de strækninger, hvor der foretages vandspejlshævninger er be-
grænset.  
 
En del af især de opstrøms liggende dræn har udløb til grøfter, som løber til 
sidetilløbene. For at få tilstrækkelig effekt af vandspejlshævningen op i disse 
tilløb, kan det blive aktuelt at foretage enkelte tilfyldninger af grøfter og min-
dre kanaler. Tilfyldningerne kan foretages punktvis ved indfyldning af afrøm-
met råjord fra nærområdet, således at der ikke skal føres materialer til udefra. 
Tilfyldningerne kan som nævnt foretages punktvist, ved indfyldning af råjord i 
grøften indtil ca. terrænniveau. Tilfyldningen bør have en udbredelse på 1 - 2 
m i toppen i grøftens længderetning for at have en tilstrækkelig stabilitet. På 
de opstrøms grøftestrækninger vil der begynde en tilgroning og med tiden ske 
en naturlig afbrydelse af grøftens afvandingsevne.  
 
På de detaildrænede arealer, der ligger direkte op til tilløbene, lokaliseres ud-
løb af detaildræn og hoveddræn til de åbne grøfter. Drænene afbrydes i en af-
stand af minimum 10 - 15 m fra grøfterne. De afbrydes ved opgravning og 
sløjfning/fjernelse af minimum 2 - 3 m ledning. Afløbet tilstoppes med tætslut-
tende prop, alternativt bentonit, og hullet efterfyldes med opgravet råjord ind-
til terrænniveau. 
 
Kendskabet til antal og fordelingen af dræn og dræntilløb til de enkelte vand-
løbsstrækninger er begrænset. Ud fra de drænoplysninger vi har fra bl.a. Orbi-
cons drænarkiv har en væsentlig del af afvandingen være foretaget med grøf-
ter. Ved de udførte besigtigelser kan det konstateres, at mange ældre grøfter 
nu er dækkede. De kan muligvis være rørlagte med dræn. Det er derfor van-
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skelligt at vurdere antallet dræn- og grøfteudløb mere konkret, før en nærme-
re besigtigelse langs vandløbet er foretaget. Antallet og prissætningen på re-
tableringen af baseres derfor foreløbigt på skøn. 
 

3.1.1 Vestlige tilløb til Gesten Å 
Stryg og enkeltsten: 
Der påregnes etableret 5 små stryg på strækningens regulativmæssige st. 
2000 - ca. 2730. Strygene påregnes opført efter følgende overordnede dimen-
sioner: 
 
Stryglængde:  Maks. 30 - 50 m 
Overordnet fald: Maks. 10 ‰ 
Maksimal bundhævning: 30 cm  
Grusblanding: Som gydegrus 
Antal: 5 stk. 
Ca. grusmængde: 50 m3 
Enkeltsten:  30 - 50 stk. 
 
Den anbefalede placering af strygene i forhold til vandløbets regulativmæssige 
stationering ses af bilag 2. 
 
Dræn og grøfter: 
Skønnede antal dræn og grøfteafbrydelser: 
Dræn:  10 stk. 
Grøfter: 5 stk. 
 

3.1.2 Bække - Gesten Skelbæk 
Stryg og enkeltsten: 
Der påregnes etableret 4 små stryg på strækningens regulativmæssige st. 100 
- ca. 750. Strygene påregnes opført efter følgende overordnede dimensioner: 
 
Stryglængde:  Maks. 30 - 50 m 
Overordnet fald: Maks. 10 ‰ 
Maksimal bundhævning: 30 cm  
Grusblanding: Som gydegrus 
Antal: 4 stk. 
Ca. grusmængde: 40 m3 
Enkeltsten:  ca. 30 stk. 
 
Den anbefalede placering af strygene i forhold til vandløbets regulativmæssige 
stationering ses af bilag 3. 
 
Dræn og grøfter: 
Skønnede antal dræn og grøfteafbrydelser: 
Dræn:  6 stk. 
Grøfter: 5 stk. 
 

3.1.3 Tilløb 3.2 
Stryg og enkeltsten: 
Der påregnes etableret 3 små stryg på strækningens regulativmæssige st. 150 
- ca. 600. Strygene påregnes opført efter følgende overordnede dimensioner: 
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Stryglængde:  Maks. 30 - 50 m 
Overordnet fald: Maks. 10 ‰ 
Maksimal bundhævning: 30 cm  
Grusblanding: Som gydegrus 
Antal: 3 stk. 
Ca. grusmængde: 30 m3 
Enkeltsten:  ca. 40 stk. 
 
Den anbefalede placering af strygene i forhold til vandløbets regulativmæssige 
stationering ses af bilag 4. 
 
Dræn og grøfter: 
Skønnede antal dræn og grøfteafbrydelser: 
Dræn:  5 stk. 
Grøfter: 4 stk. 
 

3.1.4 Tilløb 3.3 
Stryg og enkeltsten: 
Der påregnes etableret 2 små stryg på strækningen regulativmæssige st. 50 - 
ca. 300. Strygene påregnes opført efter følgende overordnede dimensioner: 
 
Stryglængde:  Maks. 30 - 50 m 
Overordnet fald: Maks. 10 ‰ 
Maksimal bundhævning: 30 cm  
Grusblanding: Som gydegrus 
Antal: 2 stk. 
Ca. grusmængde: 20 m3 
Enkeltsten:  ca. 10 stk. 
 
Den anbefalede placering af strygene i forhold til vandløbets regulativmæssige 
stationering ses af bilag 5. 
 
Dræn og grøfter: 
Skønnede antal dræn og grøfteafbrydelser: 
Dræn:  6 stk. 
Grøfter: 6 stk. 
 

3.1.5 Anlægs- og driftsomkostninger 
Hovedparten af anlægsomkostningerne omkostningerne ved levering og ind-
bygningen af grusmaterialer i vandløbsstykkerne samt sløjfning af dræn.  
 
I prisoverslaget er ikke indregnet eventuelle omkostninger ved beplantninger, 
anlæg af stier, gangbroer mv. Anlægsoverslagene er baseret på indhentede 
erfaringspriser fra jordentreprenører, primo 2008, understøttet af ” V og S 
prisdata”, anlæg brutto, 2008. I nedenstående prisoverslag er anført hovedak-
tiviteter. Forventet omkostningsniveau ved udførelsen af anlægsarbejderne er 
angivet i 1000 kr. ekskl. moms. 
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Vestlige tilløb til Gesten Å: 
Aktivitet Anlægspris 
Arbejdsplads, adgangsveje, mv. 25 
Levering og indbygning af grusmaterialer i stryg 40 
Sløjfning af dræn 20 
Sløjfning af grøfter 10 
Retablering mv. 10 
Uforudseelige forhold, ca. 10 % 15 
Samlet anlægsoverslag 120 
 
 
Bække - Gesten Skelbæk: 
Aktivitet Anlægspris 
Arbejdsplads, adgangsveje, mv. 25 
Levering og indbygning af grusmaterialer i stryg 35 
Sløjfning af dræn 12 
Sløjfning af grøfter 10 
Retablering mv. 10 
Uforudseelige forhold, ca. 10 % 13 
Samlet anlægsoverslag 105 
 
 
Tilløb 3.2: 
Aktivitet Anlægspris 
Arbejdsplads, adgangsveje, mv. 30 
Levering og indbygning af grusmaterialer i stryg 30 
Sløjfning af dræn 10 
Sløjfning af grøfter 8 
Retablering mv. 10 
Uforudseelige forhold, ca. 10 % 12 
Samlet anlægsoverslag 100 
 
 
Tilløb 3.3: 
Aktivitet Anlægspris 
Arbejdsplads, adgangsveje, mv. 30 
Levering og indbygning af grusmaterialer i stryg 20 
Sløjfning af dræn 12 
Sløjfning af grøfter 12 
Retablering mv. 10 
Uforudseelige forhold, ca. 10 % 11 
Samlet anlægsoverslag 95 
 
De samlede anlægsomkostninger for de 4 tilløb beløber sid således til kr. 
420.000,- (ekskl. moms). 
 
Prisoverslagene har nogen usikkerhed i forhold til eventuelle nødvendige sik-
ringer for adgang til de valgte vandløbstrækninger, idet de konkrete vandløbs-
stykker ikke er verificeret i forhold til evt. blødbund og adgangsveje.  
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Driftsomkostninger 
Driftsomkostningerne omfatter almindelig vandløbsvedligehold i henhold til 
den besluttede vedligeholdelsespraksis for vandløbsstrækningerne. 
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4 Konsekvenser 

4.1 Fremtidige afvandingsforhold 
4.1.1 Metode 

Der er gennemført en vurdering af de påvirkede arealer ved vintermiddelvand-
føringen, idet de påvirkede arealer er inddelt i 5 kategorier. Der er tale om 
samme kategorier og metoder som beskrevet i afsnit 2.8.2. 
 

4.1.2 Arealopgørelser 
Omfanget af det påvirkede areal ved hævning af vandstanden på i gennemsnit 
ca. 20 cm i tilløbene til det Vestlige tilløb til Gesten Å er vist i tabel 4.1.1 og fi-
gur 4.1.1. Af tabellen fremgår det ligeledes hvor store arealer, der under de 
eksisterende forhold er direkte påvirkede af vandstanden i vandløbene. Figur 
4.1.1 er ligeledes vist i større format (ca. 1:6.800) i bilag 8. 
 
Af tabel 4.1.1 fremgår det, at såfremt vandstanden i de 4 tilløb til det Vestlige 
tilløb til Gesten Å hæves med ca. 20 cm, vil det påvirkede areal udgøre 107,9 
ha, hvoraf vandløbenes vandspejl og andre områder med frit vandspejl vil 0,3 
ha eller 0,3 % af det påvirkede areal.  
 

 
Figur 4.1.1: Fremtidig afvandingstilstand (beregnet på baggrund af en vandstandshævning i 
vandløbene på ca. 20 cm ved vintermiddelvandføringen) for de arealer, der er direkte påvir-
ket af vandstanden i de 4 tilløb til det Vestlige tilløb til Gesten Å. Blå er områder med frit 
vandspejl, lyseblå er sump, grøn er våde enge, mens brun er tørre enge. Den røde streg vi-
ser pilotområdets afgrænsning. 

 
Omkring vandløbene og de vanddækkede områder vil der etableres sumpom-
råder på 7,2 ha (6,7 % af de påvirkede arealer) vandspejl, mens våde og tørre 
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enge vil udgøre henholdsvis 50,4 ha (46,7 % af de påvirkede arealer) og 50,0 
ha (46,3 % af de påvirkede arealer). 
 
Der er ligeledes ved udarbejdelse af et differenskort gennemført en analyse af, 
hvor store og hvilke arealer, der som følge af vandstandshævningen skifter af-
vandingsklasse (figur 4.1.2) ved vandstandshævningen. Det fremgår af analy-
sen, at de arealer, der i fremtiden vil være direkte påvirkede af vandstanden i 
de 4 tilløb til det Vestlige tilløb til Gesten Å, øges fra 102,6 ha til 107,9, hvilket 
svarer til en forøgelse på 5,2 ha. Det skal imidlertid bemærkes, at samtlige 
107,9 ha vil blive fugtigere end under de eksisterende forhold og dermed vil få 
en forringet afvandingstilstand. Figur 4.1.2 er ligeledes vist i større format (ca. 
1:6.800) i bilag 9. 
 

 
Figur 4.1.2: Fremtidig afvandingstilstand (beregnet på baggrund af en vandstandshævning i 
vandløbene på ca. 20 cm ved vintermiddelvandføringen) for de arealer der er direkte påvirket 
af vandstanden i de 4 tilløb til det Vestlige tilløb til Gesten Å. Kortet viser de arealer, der ved 
vandstandshævningen skifter afvandingsklasse. Blå er områder, der går fra sump til frit 
vandspejl, lyseblå er våde enge, der bliver til sump, grøn er tørre enge, der bliver til våde 
enge, mens brun er ikke påvirkede arealer, der bliver til tørre enge. Den røde streg viser pi-
lotområdets afgrænsning. 
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Tabel 4.1.1: Arealklassifikation efter fugtighedsforhold i pilotområdet omkring det Vestlige til-
løb til Gesten Å. Opgørelsen er gennemført på baggrund af vintermiddelvandstanden i vand-
løbene. Eventuelle fejl i sammenlægninger skyldes afrundingsfejl. 

Eksisterende forhold Fremtidige forhold Arealklassifikation 

ha % ha % 

Vandløb el. frit vandspejl 0,0 0,0 0,3 0,3 

Sump 2,4 2,3 7,2 6,7 

Våde enge 32,1 31,3 50,4 46,7 

Tørre enge 68,1 66,4 50,0 46,3 

Påvirket areal i alt 102,6 100,0 107,9 100,0 

 
4.2 Biologiske forhold 

Gennemførelse af de beskrevne tiltag for okkerbegrænsning vurderes alene at 
være af positiv karakter. Vandløbene vil på delstrækninger få væsentligt bedre 
fysiske forhold, ligesom vandkvaliteten forbedres betydeligt. Begge dele vil 
være til stor gavn for de biologiske forhold i vandløbet, og det vurderes, at 
vandløbet vil kunne leve op til en DVFI-værdi på 5 og dermed en opfyldelse af 
målsætningen.  
 
De foreslåede indgreb er ligeledes i god overensstemmelse med de plejetiltag, 
der er opstillet for mosen (Orbicon 2008). 
 

4.3 Næringsstofomsætning 
Etablering af de 2 okkerbegrænsende tiltag i pilotområdet vil udover fjernelse 
af jern ligeledes medvirke til fjernelse af næringsstoffer. 
 

4.3.1 Kvælstoffjernelse 
Beregning af kvælstoffjernelse gennemføres ved hjælp af erfaringsgrundlaget, 
der er opstillet af By- og Landskabsstyrelsen (2008b). Beregningen af kvæl-
stoffjernelsen i nærværende projekt er således baseret på vurderinger af 
kvælstoffjernelsen ved dels gennemsivning af nitratholdigt vand fra det latera-
le opland til delområderne, dels ved oversvømmelser som følge af vand-
standshævningen i vandløbene.  
 
Det fremgår af By- og Landskabsstyrelsen (2008b), at arealer, som tilføres 
drænvand ved gennemsivning, normalt kan reducere kvælstoftransporten fra 
oplandet med 50 - 75 %. Da jordbunden i områdets lavest liggende dele i sto-
re områder er tørv, vurderes betingelserne for kvælstofomsætning at være 
gode. Til gengæld er indgrebet i området relativt begrænset, hvorfor der i be-
regningerne anvendes en reduktion på 50 %. 
 
Ud fra en beregnet kvælstoftilførsel på 18,7 kg/ha/år kan det beregnes, at 
kvælstoftilførslen til det laterale opland er 7,4 ton/år. På denne baggrund re-
duceres den beregnede kvælstofbelastning fra det laterale opland med 3,7 ton 
(bilag 6).  
 
Der vil desuden kunne ske kvælstoffjernelse ved oversvømmelser af de ånære 
arealer. For det første vil vandstandshævningen i vandløbene medføre, at are-
alet dækket af vandløbene og andre områder med frit vandspejl vil øges fra 
0,0 ha til 0,3 ha. Desuden vil der i perioder kunne ske oversvømmelse, hvilket 
udelukkende vurderes at berøre områderne, der i fremtiden vil være sump. 
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Dette svarer til, at yderligere 7,2 ha i kortere vil være oversvømmet. Over-
svømmelseshyppigheden er vurderet til ca. 30 dage årligt. 
 
Til beregning af kvælstofomsætningen ved oversvømmelser anvendes erfa-
ringstal fra tidligere undersøgelser. Disse erfaringstal beskriver omsætningen 
af kvælstof pr. hektar pr. oversvømmelsesdag ud fra kvælstofkoncentrationen 
i vandløbet. Således vil en kvælstofkoncentrationen op til 5 mg N/l medføre en 
kvælstoffjernelse på 1 kg N/ha/dag, mens en kvælstofkoncentration på mere 
end 5 mg N/l medfører en fjernelse på 1,5 kg N/ha/dag (By- og Landskabssty-
relsen 2008b). Den beregnede kvælstoftilførsel til pilotområdet (bilag 1) svarer 
en gennemsnitlig kvælstofkoncentration på 3,0 mg/l, hvorfor der i beregnin-
gerne regnes med en fjernelse på 1,0 kg N/ha/dag.  
 
Som det fremgår af bilag 6, kan kvælstoffjernelsen som følge af oversvømmel-
ser beregnes til i alt 0,3 ton N/år.  
 
I forbindelse med realisering af projekterne i pilotområdet vil en del af det på-
virkede areal tages ud af drift. Herved reduceres kvælstofbidraget til området i 
forbindelse med ændret gødskning. Der er i beregningerne af kvælstoffjernel-
sen som følge af driftsophør på de påvirkede arealer regnet med en arealspe-
cifik kvælstofudvaskning fra arealer i omdrift på 18,7 kg N/ha og fra naturom-
råder på 5 kg N/ha/år. 
 
Det vurderes, at de arealer, der i fremtiden vil være vanddækkede, sump eller 
våde enge skal tages ud af drift. Dette areal udgør i alt 57,9 ha, men en stor 
del heraf er allerede i dag fugtige naturområder, der ikke er i drift. Det vurde-
res, at naturområderne udgør ca. 5/6 af arealet. Disse forudsætninger medfø-
rer en samlet reduktion ved driftsophør på ca. 0,4 ton N/år (bilag 6). 
 
Kvælstoffjernelsen ved gennemsivning af lateralt oplandsvand udgør ca. 3,7 
tons N/år, fjernelsen ved oversvømmelse udgør ca. 0,3 tons N/år, mens re-
duktionen i kvælstofbidraget grundet driftsophør i projektområdet udgør ca. 
0,4 tons N/år. Den samlede kvælstoffjernelse som følge af en realisering af 
projektforslaget bliver ca. 4,4 tons N/år, svarende til 41 kg N/ha/år (bilag 6). 
Dette svarer til en fjernelse på 60 % af det kvælstof, der transporteres til det 
Vestlige tilløb til Gesten Å. 
 

4.3.2 Fosforfjernelse 
Under denitrifikationsprocessen omsættes organisk stof med en frigivelse af 
organisk bundet fosfor til følge. Da fosfat, i stil med nitrat, er et essentielt næ-
ringsstof, vil en del af den frigivne fosfat optages i plantebiomassen, og plan-
ternes behov for fosfat kan ofte være større end den mængde, der frigives ved 
omsætningen af organisk stof (Paludan 1995, Hoffmann 1998). Hertil skal 
nævnes, at tilbageholdelsen af fosfor i plantebiomasse er periodisk og at en 
eventuel transport af fosfor ud af området kan forekomme i perioder, hvor en 
høj omsætning af organisk stof er sammenfaldende med en lav plantevækst.  
 
Fosfortransporten er beregnet med baggrund i en arealspecifik fosfortransport 
på 0,48 kg total-P/ha/år. Det laterale opland til strækningen, hvor vand-
standshævningen gennemføres, er 107,9 ha. Den samlede tilførsel fra det la-
terale opland kan således opgøres til 51 kg total-P/år, og det vurderes, at 
denne mængde vil kunne fjernes ved gennemsivning af ådalen. 
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Ud fra det foreliggende datamateriale kan der ikke gennemføres egentlige be-
regninger af transporten af fosfor til delområderne som følge af oversvømmel-
seshændelserne. 
 
Tilbageholdelsen af fosfor vil forekomme dels ved sedimentation af partikulært 
fosfor fra oversvømmelseshændelser, dels ved sedimentation af partikulært 
fosfor som følge af gennemsivning af drænvand og dels ved optagelse af fosfor 
i plantebiomasse. Det forventes, at der på grund af den forholdsvis langsom-
me gennemsivning af drænvand i projektområdet vil skabes gunstige betingel-
ser for en sedimentation af partikulært fosfor på de våde arealer af projektom-
rådet. Det er dog ikke muligt kvantitativt at opgøre størrelsen af den tilbage-
holdte mængde fosfor fra oversvømmelseshændelserne.  
 
I Miljøstyrelsen (1994) vurderes der ud fra danske undersøgelser, at der kan 
aflejres op til 70 kg P/ha/år i forbindelse med oversvømmelser af vandløbsnæ-
re arealer. Samtidig er der påvist en lineær sammenhæng mellem fosfortilba-
geholdelsen og vanddybden på de oversvømmede enge (Windolf et al., 1997). 
Ved en vanddybde på 30 og 50 cm vil der således kunne tilbageholdes hen-
holdsvis 10 og 65 kg P/ha/år.  
 
For de områder, der påvirkes af vandstandshævning (7,5 ha), vurderes en 
hyppig vanddybde ved oversvømmelse at være af størrelsesordenen 0 - 25 
cm, hvorfor der vurderes en gennemsnitlig fosfortilbageholdelse på 5 kg 
P/ha/år, svarende til i alt ca. 38 kg P/år. 
 
Den samlede fosforfjernelse ved projektgennemførelsen vurderes således til 
ca. 89 (51+38) kg/år, som svarer til ca. 47 % af den samlede transport til 
området. 
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