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1 Resumé 

Forundersøgelsen skal belyse de tekniske, biologiske og økonomiske 
muligheder for og konsekvenser ved at gennemføre naturgenopretning 
i Vorgod Ådal på strækningen fra Trehøjevej syd for Vildbjerg og ca. 
6,5 km mod syd. Naturgenopretningen skal ske ved afbrydelse af dræn 
og grøfter fra de omgivende dyrkede arealer, udlægning af gydegrus 
og sten på egnede strækninger samt ved genslyngning af vandløbet. 

Undersøgelsesområdet udgøres af et 250 ha stort område i ådalen på 
strækningen fra Trehøjevej syd for Vildbjerg og ca. 6,5 km nedstrøms, 
hvor vandløbet får tilløb af Birkmose Bæk.  
 
Vorgod Å løber som det altid har løbet. I modsætning til mange andre 
danske vandløb er vandløbets slyngninger aldrig blevet rettet ud. De 
vandløbsnære arealer er dog blevet drænede, hvilket har haft uheldige 
konsekvenser for udvaskningen af næringsstoffer og okker.  

Hele undersøgelsesområdet ligger i Herning Kommune. 

Vorgod Å er på hele strækningen B2-målsat. Vandløbet skal altså 
kunne fungere som leveområde for laksefisk. 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er der udpeget en række for-
skellige naturtyper, for hvilke der er fastlagt begrænsninger med hen-
syn til udnyttelsen. I undersøgelsesområdet drejer det sig om vandløb, 
søer, ferske enge, moser og heder. Undersøgelsesområdet ligger desu-
den i oplandet til habitatområde nr. 61 Skjern Å, habitatområde nr. 62 
Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, fuglebeskyttelsesområde nr. 
43 og ramsarområde nr. 2 Ringkøbing Fjord. 

Jordbunden består overvejende af smeltevandssand og postglacialt 
ferskvandssand. Undersøgelsesområdet består af stort set lige store 
områder, der ligger som naturarealer og dyrkede arealer. 

Vorgod Å fremstår på stort set ureguleret i størstedelen af undersøgel-
sesområdet. Vandløbet har en udpræget grad af mæandrering og de 
historiske kort, der kaldes ”høje målebordsblade” og som er produce-
ret i perioden 1842-1899 viser, at vandløbet i dag slynger sig stort set i 
samme grad som dengang.  

Der er ingen betydelige spærringer for vandløbsfaunaen i undersøgel-
sesområdet. 

Formål 

Undersøgelsesområdet  

Administrative forhold 

Målsætning 

Beskyttede naturområder 

Jordbundsforhold og are-
aludnyttelse 

Reguleringer 

Spærringer 
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I undersøgelsesområdet kan åen i perioder blive okkerrød, men gene-
relt må vandkvaliteten i Vorgod Å betragtes som god.  
 
I undersøgelsesområdets opland findes en række mindre tilløb, hvis 
målsætninger indikerer, at de er okkerforurenede. De vandløbsnære 
arealer i hele undersøgelsesområdet er desuden udpeget som okkerpo-
tentielt område i klasse 3. Det vil sige, at der er en lav risiko for et højt 
pyritindhold i jorden. 
 
Vorgod Å er et større vandløb med en afstrømning fra oplandet på 12 l 
sek-1km-2 for en stor sommerhændelse (sommermedian-maksimum) 
svarende til en vandføring på 1,0 m3sek-1 i den nedstrøms ende af un-
dersøgelsesområdet. Ved en vintermiddel situation er afstrømningen 
fastlagt til 19 l sek-1km-2 svarende til en vandføring på 1,6 m3sek-1. 

På grund af et stort lateralt opland, kan der forventes en stor belast-
ning af såvel kvælstof som fosfor. I forhold til undersøgelsesområdet 
på 250 ha kan der forventes en arealspecifik kvælstofbelastning på 
533 kg N ha-1år-1. 

Med hensyn til fosfor er vurderingen meget usikker, men det anslås, at 
der vil kunne påregnes en belastning på 2-4 kg P ha-1år-1. 

Baseret på eksisterende undersøgelser er der indenfor undersøgelses-
området registreret 3 lokaliteter af høj botanisk værdi – ved Møltrup 
Gård, Trøstrup Mark og Birkmose. 
 
De øvrige beskyttede naturtyper omkring omkring Vorgod Å består 
overvejende af ferske enge med højstaudevegetation. Her vokser der 
arter som rørgræs, stor nælde, lyse-siv, kruset skræppe, gederams og 
alm. mjødurt. 
 
Der er kun foretaget få undersøgelser af smådyrsfaunaen i undersøgel-
sesområdet.  

Det vurderes, at smådyrsfaunaen i undersøgelsesområdet ikke er helt 
upåvirket af menneskelig aktivitet. Der findes dog forureningsføl-
somme smådyr som f.eks. Rhyacophila sp. og Elmis aenea. 
 
Der er i alt fundet 8 fiskearter i undersøgelsesområdet. Det drejer sig 
om: elritse, finnestribet ferskvandsulk, gedde, stalling, strømskalle, 
trepigget hundestejle, ørred og ål. 

Udover disse 8 arter må det forventes, at en del af de arter, som findes 
i Skjern Å-systemet, men som ikke er observeret i undersøgelsesom-
rådet, kan opholde sig i undersøgelsesområdet. 

Okkerforurening 

Afstrømning  

Næringsstofbelastning 

Botaniske interesser 

Smådyrsfaunaen 

Fisk 
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Dansk Ornitologisk Forening har registreret 23 fuglearter på en station 
ved Timring nær projektområdet. Af disse arter indgår pibesvane og 
kortnæbbet gås i udpegningsgrundlaget for det nedstrøms beliggende 
fuglebeskyttelsesområde nr. 43 Ringkøbing Fjord. 

De vigtigste arkæologiske fund og kulturhistoriske anlæg er beskrevet 
og indtegnet på kort. 

De væsentligste rekreative interesser indenfor undersøgelsesområdet 
er knyttet til lystfiskeri, sejlads og naturoplevelser generelt. 

Herning Sportsfiskerforening og Ikast Sportsfiskerforening har fiske-
ret på flere strækninger af Vorgod Å, dog ikke så vidt vides i undersø-
gelsesområdet, det er tilladt at sejle i ikke motordrevne fartøjer åen og 
området krydses og omkranses af en række større og mindre veje. 

De væsentligste tekniske anlæg, som krydser undersøgelsesområdet er 
kortlagt. 

Der er udarbejdet 3 scenarier for projektet. 

Scenarium 1 omfatter hævning af vandløbsbunden på delstrækninger 
samt afbrydelse af dræn og grøfter i kanten af ådalen med det formål 
at gøre områderne mere fugtige. Scenarium 2 omfatter ligesom scena-
rium 1 hævning af vandløbsbunden på delstrækninger samt afbrydelse 
af dræn og grøfter i kanten af ådalen. Derudover indeholder scenarium 
2 en genslyngning af Vorgod Å over en strækning på ca. 1 km. Scena-
rium 3 adskiller sig fra scenarium 2 ved, at der sker en kraftigere 
vandstandshævning i den nederste del af undersøgelsesområdet, hvor-
efter vandstandshævningen udjævnes, så der ikke opstår væsentligt 
ændrede vandstandsforhold ved Egebækkens udløb i Vorgod Å. 

Der er ved projekteringen lagt vægt på, at så stor en del af området 
som muligt skal kunne udnyttes til sommerafgræsning. 

Endeligt indgår der forslag til at udbygge det rekreative stisystem i 
området. 

Da der ikke i projektforslaget lægges op til at ændre den nuværende 
grødeskæringspraksis vurderes det, at projektet ikke vil få mærkbare 
positive eller negative konsekvenser for planterne i vandløbet. 
 
Der er allerede nu en stabil opfyldelse af målsætningen i undersøgel-
sesområdet. Alligevel må det forventes, at der fremover vil ske for-
bedringer i forholdene for smådyrsfaunaen. Dette skyldes især at ud-

Fugle 

Arkæologi og kulturhistorie 

Rekreative forhold 

Tekniske anlæg 

Projektforslaget 

Effekter planter i åen 

Effekter smådyrsfaunaen 
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lægning af sten- og grusbanker vil forbedre de fysiske forhold i vand-
løbet væsentligt. 

Udlægning af sten- og grusbanker vil betyde stærkt forbedrede vilkår 
for alle vandløbets fisk. 

Ved gennemførelse af projektet efter enten scenarium 1, 2 eller 3 vil 
afvandingsforholdene ændres som følge af vandstandshævningen i 
Vorgod Å. Det vil imidlertid ikke give store forskelle i de afvan-
dingsmæssige forhold om projektet gennemføres efter det ene eller 
andet scenarium. 

I forhold til tilstanden i dag vil arealerne med en afvandingsdybde på 
under 1,0 meter øges marginalt. Til gengæld vil arealerne i ådalen 
blive mærkbart vådere. 

Områder med frit vandspejl i ådalen vil kun forekomme ved høje 
vandstande i åen. Det er især arealer med afvandingsdybder i interval-
let 0-0,75 m, som vil øges dvs. områder, der kan karakteriseres som 
våde og fugtige enge samt sumpede områder. 

Størstedelen af de beskyttede naturtyper omkring Vorgod Å består 
overvejende af ferskenge med højstaudevegetation. Den botaniske 
værdi af disse områder er lav. I områder med artsfattig højstaudevege-
tation er det sandsynligt, at en art som stor nælde vil få en mindsket 
udbredelse på grund af mere fugtige forhold i forårsperioden. Det skal 
dog understreges, at muligheden for at opnå en mere artsrig vegetation 
hænger nøje sammen med om områderne afgræsses. 
 
Områderne med høj botanisk værdi kan påvirkes ved tilførsel af mere 
næringsrigt åvand i forbindelse med oversvømmelse. Øget nærings-
stoftilførsel vil betyde, at arter, der er tilpassede mere næringsrige 
forhold, vil kunne udkonkurrere de sjældne arter.  
 
Den projekterede vandstandsstigning i åen øger dog ikke risikoen for 
oversvømmelse af området ved Birkmose.  
 
Den projekterede vandstandsstigning antyder, at området ved Møltrup 
Gård ligger helt eller delvist indenfor det areal, der kan påvirkes af 
stigende vandstand. Det anbefales, at det ved detailprojekteringen sik-
res, at afbrydelse af dræn og udledning af næringsrigt drænvand ikke 
kommer til at påvirke området ved Møltrup Gård. Ligeledes bør det 
overvejes at gennemføre en feltundersøgelse af vegetationen i området 
ved Møltrup Gård i forbindelse med detailprojekteringen. 
  

Effekter fisk 

Effekter for afvandingsfor-
hold 

Effekter planter i ådalen  

Effekter fugle 
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Projektet vil øge arealet med fugtige enge i ådalen, og muligheden for 
vinteroversvømmelser vil desuden øges. Begge dele vil forbedre be-
tingelserne for et mere varieret fugleliv.  

Ændrede fugtighedsforhold er imidlertid ikke den eneste faktor, som 
har betydning for fuglelivet. Afgræsning eller høslæt er af væsentlig 
betydning for forekomsten af vadefugle. Afgræsning har desuden i et 
vist omfang betydning for andefugle, som har stor gavn af lave sjap-
vandområder i forbindelse med vinteroversvømmelserne.  

Projektet vil betyde, at mulighederne for at fouragere vil forbedres og 
mængden af bytte vil øges for jagende og fiskende rovfugle som for 
eksempel havørn, fiskeørn, fiskehejre og isfugl. 

Der forventes en relativ stor arealspecifik kvælstoffjernelse ved gen-
nemførelse af ét af de tre scenarier. På grund af en stor kvælstofbe-
lastning fra oplandet, kan der påregnes årlige fjernelsesrater på mere 
end 1 ton kvælstof pr. ha påvirket areal. 
 
Effekten for fosforbalancen i området ved hævning af vandstanden er 
vanskelig at vurdere på baggrund af eksisterende oplysninger om fos-
fortransporten i vandløbssystemet. Men samlet set vurderes projekt-
forslaget på kort sigt at være neutralt i forhold til fosforudvaskning, og 
på langt sigt kan forventes en reduktion af fosforudvaskningen i pro-
jektområdet. 
 
Det vurderes, at projektet vil betyde, at mulighederne for udøvelse af 
lystfiskeri, sejlads og naturoplevelser i undersøgelsesområdet generelt 
vil forbedres. 

Ledningsejere er i forbindelse med ledningsregistreringen blevet 
spurgt om det efter deres vurdering er problematisk, hvis den omgi-
vende jord i forbindelse med projektets gennemførelse bliver fugtige-
re. Der er ikke kommet tilbagemeldinger, som tyder på, at dette er et 
problem.  

Det vurderes, at der ikke er tekniske anlæg i undersøgelsesområdet, 
der påvirkes af projektet. 

Det vurderes, at projektet ikke ændrer bevaringstilstanden for de fund 
og fortidsminder, der findes i området. I forhold til trækonstruktioner 
vil vandstandshævningen formodentlig være en fordel. 

 

Effekter næringsstoffjer-
nelse 
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Effekter tekniske anlæg 

Effekter arkæologi 
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2 Indledning og formål  

Regeringen har i november 2006 indgået en aftale om at gennemføre 
en særlig vand- og naturindsats i perioden 2007-2009. Aftalen afsætter 
en ramme på i alt 558 mio. kr. til naturprojekter. 

Indsatsen gennemføres i form af en lang række større naturprojekter, 
som nye vådområder, søer, genslyngning af vandløb, genskabelse af 
våde enge mv. Projekterne skal nedsætte forureningen med nærings-
stoffer til vandløbene og give sårbare og truede dyr og planter bedre 
levesteder. 

Generelt lægges der stor vægt på, at indsatsen bidrager til at gennem-
føre EUs naturdirektiver, dvs. vandrammedirektivet, habitatdirektivet 
og fuglebeskyttelsesdirektivet. 

Der er udpeget 11 særlige geografiske indsatsområder i forbindelse 
med gennemførelse af naturprojekterne. Vorgod Å er en del af ind-
satsområdet Skjern Å og Ringkøbing Fjord, og Skov- og Naturstyrel-
sen Midtjylland har på den baggrund iværksat en undersøgelse af mu-
lighederne for at forbedre de naturmæssige værdier og øge nærings-
stoffjernelsen på en delstrækning af Vorgod Å.  

 
Vorgod Å syd for Vildbjerg 

 

 



 

  11 

2.1 FORMÅL  

Forundersøgelsen skal belyse de tekniske, biologiske og økonomiske 
muligheder for og konsekvenser ved at gennemføre naturgenopretning 
i Vorgod Ådal på strækningen fra Trehøjevej syd for Vildbjerg og ca. 
6 km mod syd. Følgende tiltag belyses: 

• Afbrydelse af dræn og grøfter fra de omgivende dyrkede arealer 
og udledning af vandet ud over ådalen med henblik på fjernelse af 
næringsstoffer. 

• Udlægning af gydegrus og sten på egnede strækninger for at hæve 
vandstanden samt skabe større fysisk variation samt nye gydemu-
ligheder til gavn for plante- og dyrelivet i åen. 

• Genslyngning af vandløbet. 
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3 Projektområdet 

3.1 OMRÅDETS AFGRÆNSNING  

Undersøgelsesområdet udgøres af et 250 ha stort område i ådalen på 
strækningen fra Trehøjevej syd for Vildbjerg og ca. 6,5 km nedstrøms, 
hvor Vorgod Å får tilløb af Birkmose Bæk. 
 
Undersøgelsesområdets udstrækning fremgår af de enkelte temabilag. 

Udover undersøgelsesområdet refereres der i rapporten også til pro-
jektområdet. Projektområdet henviser til det areal, som rent faktisk vil 
blive berørt af vandstandshævninger med videre afhængigt af, hvilke 
tiltag det vælges at gennemføre. 
 

 
 
3.2 OMRÅDETS UDVIKLINGSHISTORIE  

Hedeselskabets stifter Enrico Dalgas skriver i ”Geografiske billeder 
fra Heden” om Vorgod Å: ”Vorgodaa har sit Udspring i Bakkeøens 
Centrum, oppe under Skovbjerghøjene og løber omtrent lige i Syd, 
indtil den efterhaanden optager Bardeaa o.s.v….Det er et meget bety-
deligt Vandløb. Ved Vorgod fører den om Sommeren 80 kubikfod 
Vand i Sekundet, og om Vinteren er den ved Højvande en rivende Flod 
og aldeles ikke til at passere. 
Bakkerne Øst og Vest for Aaen falder i Reglen jævnt af mod Dalen; 
men ikke desto mindre har Aaen skåret sig et dybt Leje i denne Bund, 
saa at Aa og Engkroge ikke indtager nogen stor Brede (højst et Par 
Hundrede Alen) og næsten stadigt begrænses af lodrette Skrænter paa 
20 á 50 Fods Højde, der hvert Aar paavirkes af Aaens Højvande”1. 

Som det store og vandrige vandløb det er, har Vorgod Å og dens tilløb 
altid haft stor betydning både følelsesmæssigt og rent praktisk for be-
boerne i området.  

Konrad Understrup skriver i 1929 om åen: ”Af alle Vandløb i Sognet 
er Møltrup Aa eller Vorgod Aa den betydeligste og interessanteste. 
Det er skønt at se om Sommeren, naar Engen staar i fagreste Grøde, 

                                                 
1 Enrico Dalgas: Geografiske billeder fra heden, 1870/1928 
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ogsaa i Flodtiden, naar Vandet strømmer højt op over Engene, er det 
et friskt Syn at se”2. 

Før i tiden havde de mange vandløb blandt andet stor betydning for 
sognebørnenes mulighed for at bevæge sig frit omkring i sognet. I en 
indberetning fra 1785 skriver sognepræsten H. Steenberg: ”Her i Vor-
god og Nr. Vium Sogne falder det vanskelig nok for de unge at faa den 
fornødne Kundskab, ikke for Skoleholderens skyld, da man vel søger 
at faa den ædruligste, man kan overkomme; men fordi der er saa 
mange Aaer, som enten Skoleholderen eller Børnene maa passere”3. 

Til tider har Vorgod Å endda haft en mere dramatisk indflydelse på 
beboernes hverdag end blot at forhindre børnenes skolegang. Som det 
ses af følgende beskrivelse af en vandflod i juli 1903 har pludselige 
oversvømmelser også sat sit præg på hverdagen: ”Hen ad eftermidda-
gen, da min broder kom fra marken, hørte han en mægtig susen og 
brusen fra nord. Da han så i den retning, lyden kom fra, blev han me-
get forundret ved at se, at stakkene i engene bevægede sig, og i Tho-
mas Bendtsens eng, syntes han, at de stod meget tættere, end de pleje-
de. Nu kunne han se, at de kom sejlende. Det var en mægtig flodbølge, 
der kom og rev alt med sig”4. 

 
Vandhjul i Vorgod Å ca. 1918, hvor anvendelsen var ophørt. Billedet er gengivet 
fra Vorgodbogen4 

 
Vorgod Å har dog også haft en stor positiv betydning for de lokale 
beboere. Det er i engene omkring vandløbet, at man fra gammel tid 
har dyrket hø til kreaturerne. For at få et ordentligt udbytte har det 
været nødvendigt at vande engene i sommerhalvåret. Det er først sket 
med vandhjul og siden med engvandingskanaler.  

                                                 
2 Konrad Understrup: Timring Sogn, 1929 
3 J. Abildtrup: Vorgod Sogn I, 1926 
4 V. Nørlund Christensen: Vorgodbogen – Træk af Vorgod Sogns historie, 1982 
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Turbine i den nedre del af Vorgod Å 1940-45. Billedet er gengivet fra Vorgodbo-
gen4 

 
Disse kanaler har sammen med blandt andet afvandingsgrøfter, der har 
gjort det muligt at dyrke jorden tættere på vandløbet, oprensninger af 
åen, grødeskæring, opstemninger ved dambrug og turbiner betydet, at 
Vorgod Å har ændret karakter. Vandløbets bugtninger er dog ikke 
blevet udrettet i noget stort omfang, hvilket ellers er sket i mange dan-
ske vandløb. Det betyder, at Vorgod Å i dag bugter sig gennem land-
skabet som det altid har gjort. 
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4 Planlægnings- og administrations-
grundlag 

4.1 ADMINISTRATIVE FORHOLD  

Vorgod Å var tidligere et amtsvandløb i størstedelen af undersøgel-
sesområdet. Ved nedlæggelsen af amterne i forbindelse med struktur-
reformen blev vandløbsmyndigheden overdraget til kommunerne 
langs vandløbet. I den øverste del af undersøgelsesområdet opstrøms 
Møltrup hedder vandløbet Rødding Å. På denne strækning var Trehøje 
Kommune vandløbsmyndighed indtil strukturreformen trådte i kraft. 

Hele undersøgelsesområdet ligger i det nuværende Herning Kommu-
ne.   

Administrationen af vandløbet i undersøgelsesområdet med hensyn til 
vedligeholdelse og tilsyn varetages derfor af Herning Kommune. 

 

4.2 VANDLØBETS MÅLSÆTNINGER  

Vorgod Å er på hele strækningen B2-målsat. Vandløbet skal altså 
kunne fungere som leveområde for laksefisk. 

Med vedtagelsen af lov om miljømål, der implementerer vandramme-
direktivet, og direktiverne vedrørende beskyttelse af habitater og fug-
le, ændres det nuværende danske målsætningssystem for vandløb, 
således at vandløb skal inddeles i en af 5 kvalitetsklasser: høj, god, 
moderat, ringe eller dårlig.  

Til hver af de 5 kvalitetsklasser skal der knyttes en række krav. Et af 
kravene bliver til smådyrsfaunaens sammensætning. Der foregår for 
øjeblikket en interkalibrering mellem EU-landene med henblik på at 
fastlægge indholdet af disse krav.  

Det må forventes, at der i Vorgod Å vil blive stillet krav om god til-
stand, hvilket i forhold til faunaklasse formentlig vil indebære et krav 
om en faunaklasse på mindst 5. Der henvises til afsnit 5.7.2 med hen-
syn til definition af faunaklasserne.       
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4.3  § 3-BESKYTTEDE OMRÅDER  

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er der udpeget en række for-
skellige naturtyper, for hvilke der er fastlagt begrænsninger med hen-
syn til udnyttelsen. I undersøgelsesområdet drejer det sig om vandløb, 
søer, ferske enge, moser og heder. De udpegede områder er vist i bilag 
5.2. 

 

4.4 SFL–OMRÅDER  

Hele undersøgelsesområdet er udpeget som SFL-område – Særligt 
Følsomme Landbrugsområder, hvor der kan søges om tilskud til pleje 
af græs- og naturarealer. 

 

4.5 DRIKKEVAND  

Hele undersøgelsesområdet er udpeget som område med almindelige 
drikkevandsinteresser.  

 

4.6 NATURA 2000-OMRÅDER  

Beskyttede områder i henhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttel-
sesdirektivet betegnes under ét som NATURA 2000-områder. Der 
ligger ingen NATURA-2000-områder i undersøgelsesområdet. 

Der findes dog en række internationale naturbeskyttelsesområder i 
forbindelse med Skjern Å-systemet. Ca. 16 km syd for undersøgelses-
området ligger habitatområde nr. 61 Skjern Å. Udpegningsgrundlaget 
for dette område er: grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia); 
havlampret (Petromyzon marinus); bæklampret (Lampetra planeri); 
flodlampret (Lampetra fluviatilis); laks (Salmo salar); odder (Lutra 
lutra); vandranke (Luronium natans); vandløb med vandplanter; arts-
rige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund; rigkær 
og elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.  

Store dele af Ringkøbing Fjord er udpeget som habitatområde nr. 62 
Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Udpegningsgrundlaget for 
dette område er: havlampret (Petromyzon marinus); flodlampret 
(Lampetra fluviatilis); majsild (Alosa alosa); stavsild (Alosa fallax); 
odder (Lutra lutra); vandranke (Luronium natans); flodmundinger; 
kystlaguner og strandsøer; strandenge; forstrand og begyndende klit-
dannelser; hvide klitter og vandremiler; stabile kystklitter med urteag-
tig vegetation (grå klit og grønsværklit); kystklitter med dværgbusk-
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vegetation (klithede); kystklitter med havtorn; kystklitter med gråris; 
fugtige klitlavninger; næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter 
eller store vandaks og rigkær. 

Dele af Ringkøbing Fjord er desuden udpeget som fuglebeskyttelses-
område nr. 43 og ramsarområde nr. 2 Ringkøbing Fjord5. 

Der må ikke gennemføres tiltag indenfor eller udenfor NATURA-
2000-områderne, som har en negativ indflydelse på de beskyttede ar-
ter og naturtypers bevaringsstatus. 

 

4.7 FREDNINGER  

Der findes ingen fredede arealer i undersøgelsesområdet. 

Der findes et fredet fortidsminde, en gravhøj, i undersøgelsesområ-
det6. 

Den fredede gravhøj er vist i bilag 5.2. 

 

4.8 VANDLØBSREGULATIV  

Vandløbets dimensioner og krav til vedligeholdelse er i størstedelen af 
undersøgelsesområdet fastlagt i Ringkjøbing Amts regulativ fra 1991. 
På de øverste ca. 800 m vandløb i undersøgelsesområdet er det dog 
Trehøje Kommunes regulativ for Rødding Å af 10. november 1997, 
der er gældende. Det gennemsnitlige fald i undersøgelsesområdet er 
ca. 0,7-0,8 ‰. 
 
Ifølge regulativet skæres der normalt grøde en til to gange om året. 
Vedligeholdelsen sker med le eller båd. I den del af undersøgelsesom-
rådet, som hører under regulativet for Rødding Å skæres der normalt 
grøde med le en gang om året. Strømrendebredden i undersøgelsesom-
rådet ligger mellem 2,5 og 3,2 m. 
 

I forbindelse med denne undersøgelse er der gennemført en komplet 
opmåling af vandløbet i undersøgelsesområdet. Det er denne opmåling 
af vandløbets faktiske dimensioner, som danner grundlaget for de vur-
deringer, der er lavet i denne rapport.  

                                                 
5 www.blst.dk 
6 www.miljoeportal.dk 
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5 Nuværende forhold 

5.1 JORDBUND OG GEOLOGI  

Vorgod Ådal er beliggende centralt på Skovbjerg Bakkeø. Skovbjerg 
Bakkeø er - ligesom de øvrige vestjyske bakkeøer - dannet under 
næstsidste istid, Saale. Dog har den sidste istid, Weichel, har haft stor 
betydning for dannelsen og udformningen af Skovbjerg Bakkeø, såvel 
som de øvrige vestjyske bakkeøer. 

Isens største udbredelse under Weichel forekom i slutningen af isti-
den, hvor isranden stod ved den såkaldte hovedopholdslinie. Hoved-
opholdslinien, der går fra Padborg i syd til Viborgområdet og herfra 
videre mod vest til Bovbjerg, er vel nok Danmarks vigtigste land-
skabsgrænse i dag. Mod slutningen af istiden strømmede store mæng-
der smeltevand ud over det isfri landskab foran (dvs. sydvest for) ho-
vedopholdslinien. Vandet bevægede sig gennem de lavest liggende 
dele af istidslandskabet fra Saale istiden, så det gamle istidslandskab 
kom til at stikke op som øer mellem de flade smeltevandssletter.  

Store dele af jordbunden omkring Vorgod Å består således af smelte-
vandssand. Dog udgør de postglaciale ferskvandsaflejringer den do-
minerende jordart i 1 meters dybde, jf. GEUS’s jordartskortlægning, 
se nedenstående tabel 5.1 samt kortudsnittet i figur 5.1. 

Jordartstype  % Areal (ha) 
DS: smeltevandssand 26 66 
ML: moræneler 6 14 
FS: postglacialt ferskvandssand 68 170 
I alt 100 250 
Tabel 5.1: Fordelingen af jordarter i 1 meters dybde i undersøgelsesområdet jf. 
GEUS’s jordartskort 1:200.000 

 
Ifølge ”Landskabskort over Danmark”7 er undersøgelsesområdet be-
liggende i et område, der kan karakteriseres som ”Morænelandskab 
fra næstsidste istid, overvejende sandbund”. 

                                                 
7 P. Smed: Landskabskort over Danmark, 1981 
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Figur 5.1: Fordelingen af jordarter i 1 meters dybde i undersøgelsesområdet jf. 
GEUS’s jordartskort 1:200.000 

 

5.2 AREALANVENDELSE  

Den nuværende anvendelse af arealerne indenfor undersøgelsesområ-
det fremgår af tabel 5.2. Selvom arealerne langs selve vandløbet de 
fleste steder er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, er der sta-
dig en relativ stor del af området, som dyrkes intensivt. 

Det har ikke været muligt inden for projektets rammer at få adgang til 
oplysninger om arealanvendelse fra det generelle landbrugsregister 
eller lignende opgørelser. De angivne arealer er derfor baseret på en 
opmåling på orthofotos fra 2006. 

Anvendelse Areal (ha) 
Dyrket jord 110 
§ 3-beskyttede naturtyper 80 
Græs og ikke-beskyttet natur 30 
Andet (bygninger, veje, skel mm.) 30 
I alt 250 
Tabel 5.2: Nuværende arealanvendelse 
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Der foreligger ikke detaljerede oplysninger om arealudnyttelsen tilba-
ge i tiden, men det er sandsynligt, at hele områder inden der blev 
iværksat dræningsarbejder, er blevet udnyttet til græsning og høslet. 

 

5.3 FYSISKE FORHOLD I VANDLØBET  

5.3.1 Reguleringer 
Vorgod Å fremstår på stort set ureguleret i størstedelen af undersøgel-
sesområdet. Vandløbet har en udpræget grad af mæandrering og de 
historiske kort, der kaldes ”høje målebordsblade” og som er produce-
ret i perioden 1842-1899 viser, at vandløbet i dag slynger sig stort set i 
samme grad som dengang.  

I den øverste del af undersøgelsesområdet fra Møltrupvej og til tilløbet 
af Bolsvad Bæk, ca. 1000 m nedstrøms er vandløbet dog udrettet.  

På trods af, at slyngningerne ikke er fjernet ved reguleringer, er vand-
løbets fysiske tilstand ikke upåvirket af menneskelig aktivitet. Som 
stort set alle andre danske vandløb bærer også Vorgod Å præg af grø-
deskæring, opgravning af bundmateriale og tilførsel af sand fra dræn 
og brinker. 

 
Uhensigtsmæssigt indrettede kreaturvandingssteder er med til at tilføre sand til Vor-
god Å. Her fra tilløbet Solsvad Bæk 

 

5.3.2 Spærringer i vandløbet 
Der er ingen betydelige spærringer for vandløbsfaunaen i undersøgel-
sesområdet. 
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5.4 OKKER 

5.4.1 Vandløbets okkerproblemer 
I undersøgelsesområdet kan åen i perioder blive okkerrød, men gene-
relt må vandkvaliteten i Vorgod Å betragtes som god8.  
 
I undersøgelsesområdets opland findes en række mindre tilløb, hvis 
målsætninger indikerer, at de er okkerforurenede. De vandløbsnære 
arealer i hele undersøgelsesområdet er desuden udpeget som okkerpo-
tentielt område i klasse 3. Det vil sige, at der er en lav risiko for et højt 
pyritindhold i jorden. 
 
Der er ikke foretaget undersøgelser af omfanget af okkerproblemerne i 
undersøgelsesområdet i forbindelse med denne forundersøgelse. 
 
 

5.5 NUVÆRENDE VANDFØRINGS- OG AFSTRØMNINGSFORHOLD 

På baggrund af en lang tidsserie af hydrometriske data fra målestation 
Vorgod Å, Storebro, syd for Rimmerhus Bæk (DMU nr. 250106, DDH 
nr. 25.18), er der fastlagt to karakteristiske afstrømninger: en sommer 
median maksimum afstrømning (for 7-dages glidende middel) samt en 
vintermiddel afstrømning. Størrelserne er fastlagt på følgende måde: 
 
På grundlag af døgnmiddelvandføringer i sommermånederne, dvs. 
vandføringer i månederne juni, juli og august, beregnes 7-dages gli-
dende middel vandføringer. Den maksimale middelværdi for hvert år 
udtages, og for en 20 års periode bestemmes medianværdien af de 
pågældende 20 års sommer-maksimum værdier. Dette resulterer i en 
sommer-medianmaksimum vandføring, som har en vis tidsmæssig 
udstrækning (7 dage). Herved opnås en vandføring, som er ideel til 
udpegning af arealer, der dyrkningsmæssigt må betragtes som margi-
nale ud fra en afvandingsmæssig betragtning. 
 
Vintermiddel afstrømningen er tilsvarende defineret som middelvær-
dien af døgnmiddelvandføringerne for vinterhalvåret, dvs. månederne 
oktober til marts. De karakteristiske afstrømninger og vandføringer 
fremgår af tabel 5.3. 
 
 
 
 

                                                 
8 Gyde- og opvækstområder for laks i Skjern Å-systemet - Opfølgning på national forvaltningsplan for 
laks - Skov- & Naturstyrelsen; Ringkjøbing Amt, Teknik og Miljø; Skjern Å Sammenslutningen; Dan-
marks Center for Vildlaks, 2007 
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Karakteristisk værdi 
A 

(l/s/km2) 
Q 

(l/s) 
Sommer median maks. 
(7-dages middel) 

12,19 1.015 

Vintermiddel 19,02 1.584 
Tabel 5.3. Karakteristiske afstrømninger. Vandføringen Q er beregnet for den 
nedstrøms ende af undersøgelsesområdet, dvs. st. 6.000 i Vorgod Å, hvor op-
landet udgør ca. 83 km2 

 
På baggrund af de karakteristiske afstrømninger er der foretaget vand-
spejlsberegninger i NIRAS’s beregningsværktøj PROKA. Ved at 
sammenholde de beregnede vandspejl i vandløbssystemet med en di-
gital terrænmodel, i dette tilfælde DTM Danmark, som har en kote-
nøjagtighed bedre end 10-15 cm, kan der således gennemføres bereg-
ninger af afvandingsdybden for de nugældende forhold. Beregning af 
afvandingsdybden er foretaget i MapInfo/Vertical Mapper ved at sub-
trahere det beregnede vandspejl fra terrænkoten i et hvilket som helst 
sted i undersøgelsesområdet. Afvandingsdybden i et givet punkt er 
således et udtryk for den vertikale differens mellem det givne punkts 
terrænkote og vandspejlskoten det nærmeste sted i vandløbet. 
 
De beregnede afvandingsdybder for de nuværende forhold i undersø-
gelsesområdet fremgår af bilag 5.1a (ved en sommer median maksi-
mum afstrømning) og bilag 5.1b (ved en vintermiddel afstrømning). 
Nedenstående tabel 5.4 viser arealopgørelsen i forhold til de beregne-
de afvandingsklasser. 
 
Sommer med. maks. 

afstrømning 

Afvandingsdybde 

[m] 
Areal 

[ha] 
 < 0,00 0,2 
 0,00 - 0,25 0,6 
 0,25 - 0,50 1,8 
  0,50 - 0,75 6,0 
  0,75 - 1,00 16,9 
Sum  < 1,00 25,4 
Vinter middel afstrøm-

ning 

Afvandingsdybde 

[m] 
Areal 

[ha] 
 < 0,00 0,0 
 0,00 – 0,25 0,3 
  0,25 – 0,50 1,5 
  0,50 – 0,75 5,6 
  0,75 – 1,00 16,1 
Sum  < 1,00 23,5 
Tabel 5.4. Arealopgørelse for nuværende afvandingsklasser 
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5.6 NUVÆRENDE NÆRINGSSTOFBELASTNING 

Næringsstoffer og vand tilføres til projektområdet med vandløbssy-
stemet, der udgøres af Vorgod Å med tilløb, med den overfladenære 
afstrømning fra det laterale opland og med det tilstrømmende grund-
vand fra såvel det dybe primære magasin, som lokale og regionale 
sekundære magasiner. Endvidere tilføres projektområdet direkte stof-
mæssige belastninger ved den nuværende landbrugsmæssige anven-
delse.  

Der kan ikke detaljeret redegøres for alle disse bidrag, idet der ifølge 
oplysninger fra Herning Kommune og Miljøcenter Ringkøbing ikke 
foreligger relevante tidsserier for stoftransporten i Vorgod Å ved de 3 
målestationer i Vorgod Å: 250556, 250713 og 250642. Derfor tages 
der udgangspunkt i erfaringstal samt en empirisk beregningsmodel for 
kvælstoftabet fra det laterale opland. 

 
5.6.1 Kvælstof 
Ved vurdering af den nuværende næringsstofbelastning er der valgt 
kun at medtage tilførslen fra det laterale opland, mens stoftransporten 
i vandløbet må forventes at have minimal indvirkning på den samlede 
fjernelse, eftersom ådalen i praksis ikke oversvømmes under de nuvæ-
rende forhold – se bilag 5.1a og 5.1b. 

Det laterale opland er defineret som den del af oplandet, der afvander 
direkte til projektområdet. Det laterale opland medtager altså ikke den 
del af oplandet, som afvandes til Vorgod Å via større tilløb, der har en 
udstrækning udenfor projektområdet. Det laterale opland er derfor den 
del af oplandet, som bidrager med en diffus afstrømning til projektom-
rådet enten i form overfladenær afstrømning i jordmatricen eller i 
form af afstrømning i dræningssystemer. 

Kvælstoftabet fra oplandet, der tilføres projektområdet via dræn og 
overfladevand, kan beregnes på baggrund af følgende ligning fra 
vejledningen for VMP II vådområdeprojekter9: 
 
Ntab=1.124*exp(-3.080 + 0,758*ln(A) - 0.0030*S + 0.0249*D) 
 
hvor: 
A er vandbalancen eller nettonedbøren. 
S er den procentvise andel af sandjord. 
D er den dyrkede procentvise andel af nedsivningsområdet. 
                                                 
9http://www.blst.dk/Vand/VMP/GenopretningAfVaadomraader/Naeringsstoffer/Kvaelstoffjernelse/Bereg
ningAfTilforsel.htm 
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Nettonedbøren er sat til 543 mm baseret på DK-modellen (national 
vandressourcemodel10. 
 
På baggrund af GEUS Jordartskortlægning i 1:200.000 er andelen af 
sandjord i det laterale opland bestemt til 98 %. 
 
Det laterale opland til undersøgelsesområdet kan opgøres til 3.100 ha. 
På baggrund af ortofotos og 4 cm-kort vurderes det, at 90 % af det 
laterale opland er i omdrift, svarende til ca. 2.800 ha. 
 
Resultatet af beregningerne er angivet i nedenstående tabel 5.5. På 
grund af det relativt store og landbrugspåvirkede opland er N-
belastningen i undersøgelsesområdet, som det fremgår, ganske stort. 
Hvis beregningen af den arealspecifikke belastning baseres på de nu-
værende vådområdearealer med en afvandingsdybde på mindre end 
1,0 m i stedet for hele undersøgelsesområdet, fås en endnu højere be-
lastning, nemlig 5.250 kg N/ha/år (for 25,4 ha vådområde ved en 
sommer median maksimum afstrømning). 

Lateralt opland [ha] 3.100  
Heraf landbrugsjord [ha] 2.790  
N tab [kg/ha/år] 43  
Undersøgelsesområde [ha]  250  
N belastning [kg/ha/år] 533  
Tabel 5.5. Beregningsresultater for den arealspecifikke kvælstoffjernelse fra det 
laterale opland, samt den arealspecifikke kvælstofbelastning i undersøgelses-
området 

 

5.6.2 Fosfor 
Der foreligger ingen brugbare målinger af fosforkoncentrationer i 
Vorgod Å, ligesom der heller ikke foreligger tal for tilledningen af 
fosfor via dræntilløbene fra det laterale opland. Derfor er vurderingen 
af fosfortilførslen til undersøgelsesområdet behæftet med stor usik-
kerhed. 

På baggrund tal fra bl.a. DMU vurderes det umiddelbart, at den areal-
specifikke fosfortilførsel til undersøgelsesområdet ligger i intervallet 
2-4 kg P/ha/år. Den relativt store tilførsel er begrundet i et landbrugs-
intensivt opland med et forventet stort dyrehold. 

 

                                                 
10 Ferskvandets kredsløb. NOVA 2003 Temarapport, GEUS 2003. 
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5.7 PLANTE- OG DYRELIV 

5.7.1 Planter  

5.7.1.1 Indledning 

Den botaniske vurdering af de vandløbsnære arealer ved projektområ-
det i Vorgod Å er baseret på eksisterende data fra det tidligere Ring-
kjøbing Amt11. Der er tale om 15 registrerede områder, hvoraf de fle-
ste er en mosaik af to eller tre naturtyper. De undersøgte naturtyper er 
alle omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I tabel 5.6 herunder ses, 
hvordan de forskellige naturtyper fordeler sig antalsmæssigt.  
 
Naturtyper (omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) Antal 
  
Ferskeng 5 
Ferskeng og sø 5 
Ferskeng og overdrev 3 
Ferskeng, mose og kær 1 
Mose, kær og sø 1 
  
Antal områder i alt 15 
Tabel 5.6. Fordeling af naturtyper  

 
For disse naturarealer er der foretaget en generel vurdering af vegeta-
tionen, og enkelte lokaliteter med en særlig interessant vegetation er 
nøjere beskrevet. Beliggenheden af de botanisk mest interessante lo-
kaliteter fremgår af bilag 5.2. 

5.7.1.2 Beskrivelse af vegetationen 

De beskyttede naturtyper omkring Vorgod Å består overvejende af 
ferskenge med højstaudevegetation. Her vokser der arter som rørgræs, 
stor nælde, lyse-siv, kruset skræppe, gederams og alm. mjødurt. Den 
botaniske værdi af disse lavbundsområder er lav. Derudover findes en 
række områder, hvor den botaniske værdi er højere. De botanisk mest 
interessante lokaliteter bliver beskrevet herunder.  
 
Møltrup Gård (677/163) 
Ved Møltrup Gård findes et mose- og kærområde med meget høj bo-
tanisk værdi. Her er der registreret arter som purpur-gøgeurt, plettet 
gøgeurt, vibefedt, rundbladet soldug, liden kæruld, benbræk, rosma-
rinlyng, tranebær, hjertegræs samt spæd og alm. mælkeurt. Derudover 
er der registreret 10 arter af star: næb-star, trindstænglet star, alm. star, 
dynd-star, stjerne-star, grøn star, grå star, loppe star, hirse star og tve-
bo star. Den samlede artsliste for dette område ses i tabel 5.7 herun-
der.  
 



 

26 

 

Aflangbladet vandaks Kær-snerre 
Almindelig star Kær-svovlrod 
Almindelig engkarse Kær-tidsel 
Almindelig mjødurt Kær-trehage 
Almindelig mælkeurt Liden kæruld 
Almindelig rapgræs Liden siv 
Almindelig syre Loppe-star 
Benbræk Lyse-siv 
Blåtop Mangeblomstret frytle 
Bukkeblad Mose-bunke 
Børste-siv Mose-pors 
Dusk-fredløs Mose-troldurt 
Dynd-star Næb-star 
Eng-viol Plettet gøgeurt 
Enskællet sumpstrå Purpur-gøgeurt 
Fløjlsgræs Rosmarinlyng 
Glanskapslet siv Rundbladet soldug 
Grøn star Rød svingel 
Grå star Smalbladet kæruld 
Grå-pil  Springklapslægten 
Gul iris Spæd mælkeurt 
Hedelyng Stjerne-star 
Hirse-star Sump-forglemmigej 
Hjertegræs Sump-kællingetand 
Hyldebladet baldrian Tormentil 
Høgeurtslægten I (Hieracium) Tranebær 
Kabbeleje Trindstænglet star 
Klokkelyng Trævlekrone 
Knop-siv Tvebo star 
Krybende pil Vellugtende gulaks 
Kær-dueurt Vibefedt 
Kær-høgeskæg  
Tabel 5.7. Registrerede arter i kær- og moseområde ved Møltrup Gård den 16. 
juni 2004 

 
En stor del af de registrerede arter er sjældent forekommende i Dan-
mark. Liden kæruld (Trichophorum alpinum) er optaget på den danske 
rødliste, der er en oversigt over plante- og dyrearter, som indenfor et 
afgrænset geografisk område er forsvundet i nyere tid, er i fare for at 
forsvinde eller er sjældne12. Liden kæruld tilhører halvgræsfamilien og 
vokser på hængesæk i moser. Den er registreret som sårbar på rød-
listen. Det betyder, at arten har en så negativ bestandsudvikling eller 
en så begrænset bestand, at den er i fare for at blive akut truet i nær 
fremtid. Artens levesteder påvirkes negativt af sænkning af vandstan-
den ved dræning og ved tilgroning som følge af ophørt drift.  
 

                                                                                                                   
11 www.naturdata.dk 
12 Miljø- og Energiministeriet; Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen, Rødliste 1997, 
1998 
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Der er registreret fund af 5-10 purpur-gøgeurt og 50-100 plettet gøge-
urt. Purpur-gøgeurt er opført på rødliste 1997. I 2003 blev der foreta-
get en ny rødlistevurdering og begge arter vurderes nu at være ikke 
truede13. 
 
Området har karakter af ekstremfattigkær på grund af forekomsten af 
karakteristiske arter som tranebær, klokkelyng, hedelyng, smalbladet 
kæruld og bukkeblad. Ekstremfattigkær har flere arter tilfælles med 
højmoser, og forekomsten af arter som dynd-star, blåtop, liden kæruld 
og rosmarinlyng indikerer, at en del af området har karakter af højmo-
se eller hængesæk.  
 
Trøstrup Mark (677/193,194 og 195) 
På de ferske enge ved Trøstrup Mark er der registreret fund af eng-
blomme og gøgeurter (ikke artsbestemte). Engblomme var tidligere 
relativt almindelig, men arten er gået meget tilbage i nyere tid - blandt 
andet på grund af græsningsophør på de fugtige engarealer14. 
 
Birkmose (lok. 677/171 og 677/215) 
I området omkring Birkmose er der registreret relativt sjældne arter 
som liden soldug, hvid næbfrø og dynd-star. Forekomsten af disse 
arter indikerer, at der er tale om højmose eller hængesæk.  
 

 
5.7.2 Smådyrsfaunaen  
Smådyrsfaunaen i Vorgod Å er historisk set blevet undersøgt af Ring-
kjøbing Amt. Der er dog kun foretaget få undersøgelser af smådyrs-
faunaen i undersøgelsesområdet. Resultaterne af undersøgelserne kan 
findes i databasen WinBio6. 

Undersøgelserne er baseret på Dansk Vandløbs Fauna Indeks. Tilstan-
den beskrives ved indeksværdier i intervallet 1-7, hvor 1 er kraftigt 
påvirket, mens 7 er upåvirket. Indekset er baseret på forekomsten af 
smådyr i vandløbet og kendskab til deres krav til fysiske tilstand i 
vandløbet og vandkvaliteten, hvor særligt iltindholdet er en afgørende 
faktor. 

Der er lavet undersøgelser efter DVFI-metoden på tre stationer i un-
dersøgelsesområdet. De seneste undersøgelser er foretaget i 1989 ved 
Møltrup, i 2003 ved Riisgårde og i 1996 ved Birkmose. Faunaklassen 
ved de tre stationer var henholdsvis 4, 5 og 5. 
 

                                                 
13 www.dmu.dk 
14 www.fugleognatur.dk 
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Det vurderes, at smådyrsfaunaen i undersøgelsesområdet ikke er helt 
upåvirket af menneskelig aktivitet. Der findes dog forureningsføl-
somme smådyr som f.eks. Rhyacophila sp. og Elmis aenea. 
 
 
5.7.3 Fisk  
Ringkjøbing Amt udførte i 1994 og 1996 undersøgelser af fiskefauna-
en på to stationer i undersøgelsesområdet. Resultaterne af undersøgel-
serne kan findes i databasen WinBio6. 

Der er i alt fundet 8 fiskearter i undersøgelsesområdet. Det drejer sig 
om: elritse, finnestribet ferskvandsulk, gedde, stalling, strømskalle, 
trepigget hundestejle, ørred og ål. 

Udover disse 8 arter må det forventes, at en del af de arter, som findes 
i Skjern Å-systemet, men som ikke er observeret i undersøgelsesom-
rådet, kan opholde sig i undersøgelsesområdet. 
 
Det er for eksempel ikke usandsynligt, at laks, bæklampret, flodlamp-
ret og havlampret, som er opført på habitatdirektivets bilag II, kan 
opholde sig i undersøgelsesområdet. For at være optaget på bilag II 
skal en art have fællesskabsbetydning, og beskyttelsen af arterne kræ-
ver udpegning af særlige bevaringsområder15. 

 
5.7.4 Fugle  
Dansk Ornitologisk Forening har igennem tiden registreret 23 fuglear-
ter på en station ved Timring nær projektområdet16. 

Dansk navn Videnskabeligt navn 

Lille lappedykker (Tachybaptus ruficollis) 

Fiskehejre (Ardea cinerea) 

Hvid stork (Ciconia ciconia) 

Pibesvane (Cygnus columbianus) 

Kortnæbbet gås (Anser brachyrhynchus) 

Rød glente (Milvus milvus) 

Duehøg (Accipiter gentilis) 

Musvåge (Buteo buteo) 

Agerhøne (Perdix perdix) 

Pomeransfugl (Charadrius morinellus) 

Hjejle (Pluvialis apricaria) 

Vibe (Vanellus vanellus) 

Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) 

Skovsneppe (Scolopax rusticola) 

Landsvale (Hirundo rustica) 

                                                 
15 Habitatdirektivet: Directive 92/43/EEC Treaty of Accession, 2003 
16 www.dofbasen.dk 
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Bjergvipstjert (Motacilla cinerea) 

Silkehale (Bombycilla garrulus) 

Stenpikker (Oenanthe oenanthe) 

Sjagger (Turdus pilaris) 

Kærsanger (Acrocephalus palustris) 

Grå fluesnapper (Muscicapa striata) 

Stor tornskade (Lanius excubitor) 

Ravn (Corvus corax) 

Tabel 5.8. Observerede fuglearter ved projektområdet i Vorgod Å gennem tiderne 

 
Af disse arter indgår pibesvane og kortnæbbet gås i udpegningsgrund-
laget for det nedstrøms beliggende fuglebeskyttelsesområde nr. 43 
Ringkøbing Fjord, ligesom en række af arterne er omfattet af EF-
Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I over arter, som medlemslandene 
er særligt forpligtede til at beskytte. 

Udover disse arter må det forventes, at en række andre arter, specielt 
arter, som er knyttet til våde naturområder kan forekomme i projekt-
området. 

 
 
5.8 ARKÆOLOGI OG KULTURHISTORIE  

De vigtigste arkæologiske fund og kulturhistoriske anlæg er beskrevet 
og indtegnet på kort (bilag 5.3). 

 

5.9 REKREATIVE FORHOLD 

De væsentligste rekreative interesser indenfor undersøgelsesområdet 
er knyttet til lystfiskeri, sejlads og naturoplevelser generelt. 

Blandt andre Herning Sportsfiskerforening og Ikast Sportsfiskerfor-
ening har fiskeret på flere strækninger af Vorgod Å. I undersøgelses-
området drives der så vidt vides ikke organiseret lystfiskeri.  

Herning Kommune har ikke fastsat særlige krav til sejlads på Vorgod 
Å. Ifølge vandløbsloven er det derfor tilladt at sejle i ikke motordrev-
ne fartøjer på Vorgod Å. 

Der er ikke etableret egentlige offentlige stisystemer i undersøgelses-
området. Området krydses og omkranses dog af en række større og 
mindre veje. Der er derfor mulighed for at færdes i og omkring områ-
det. 
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5.10 TEKNISKE ANLÆG  

Undersøgelsesområdet krydses og omkranses af en række tekniske 
anlæg. Ved udformningen af projektet skal der tages hensyn til, at 
disse anlæg ikke påvirkes uhensigtsmæssigt. 

Oplysninger om beliggenheden af de tekniske anlæg er fundet på 
Danmarks Miljøportal6, Ledningsejerregisteret (LER)17 og hos TDC18. 

Alle mulige ledningsejere i områder er kontaktet. Ledningsejerne har 
haft mulighed for at tage stilling til projektet og indsende oplysninger 
om kabelføringer. Det er ikke muligt at tage hensyn til eventuelle 
mangler i de oplysninger, som er indgået fra ledningsejerne. 

Beliggenheden af de tekniske anlæg, der er vurderet som vigtige frem-
går af bilag 5.4. Veje og bygninger mm., som fremgår af baggrunds-
kortet er ikke indtegnet.  

Mindre tekniske anlæg som stikledninger er ikke medtaget på kortbi-
laget, da de i modsætning til hovedledninger mm. relativt let kan flyt-
tes under udførslen af projektet. 

Når det i forbindelse med detailprojekteringer er besluttet, hvor og 
hvornår der skal graves bør der foretages en ny søgning i LER. Søg-
ninger i mindre konkrete graveområder vil gøre det muligt at tage 
hensyn til mindre tekniske anlæg. Desuden bør en registrering som 
den, der er foretaget i forbindelse med denne rapport ikke bruges som 
grundlag for gravearbejde senere end seks måneder efter, at registre-
ringen er foretaget. 

 
5.10.1 Veje  
Undersøgelsesområdet afgrænses mod nord af Trehøjevej. 

Ådalen krydses af Grimstrupvej og Møltrupvej. Delstræk af Mølsted-
vej og Riisvej ligger desuden i undersøgelsesområdet. 

Vandløbet krydses desuden af mindre, private overkørsler. 

 
5.10.2 Bygninger  
Hovedbygningen på Møltrup Optagelseshjem og Vildbjerg Rensean-
læg ligger i undersøgelsesområdet. 

Desuden ligger der 7 gårde og mindre landejendomme i området. 

                                                 
17 www.ler.dk 
18 Personlig kommunikation 
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5.10.3 El  
Undersøgelsesområdet krydses fire steder af 10 kV ledninger. 

 
5.10.4 Vand  
Selve Vorgod Å krydses ikke af hovedvandledninger. Bolsvad Bæk 
krydses dog af en hovedvandledning inde i undersøgelsesområdet. 

 
5.10.5 Fjernvarme  
Der er ikke fjernvarmeledninger i undersøgelsesområdet. 

 
5.10.6 Naturgas  
Undersøgelsesområdet krydses af en naturgasledning. 

 
5.10.7 Kloak 
Undersøgelsesområdet krydses af to kloakrørføringer. Begge rørførin-
ger er ved Vildbjerg Renseanlæg. Rørføringerne følger desuden vand-
løbet i op- og nedstrøms retning fra renseanlægget. 

 
5.10.8 Telefon 
Selve Vorgod Å krydses tre steder af telefonkabler i undersøgelsesom-
rådet. Telefonkabler til de enkelte ejendomme er medtaget på kortbi-
laget. 

 
5.10.9 Affaldsdeponier  
Der findes ingen kendte affaldsdeponier i undersøgelsesområdet. 

 
5.10.10 Andet 
Der er ingen kortlagte jordforurenede grunde i undersøgelsesområdet. 
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6 Projektforslag  

Der er udarbejdet tre scenarier for hævning af vandstanden i Vorgod 
Å og dermed på de vandløbsnære arealer. De tre scenarier består af 
følgende indgreb: 

Scenarium 1: Hævning af vandløbsbunden på delstrækninger ved 
etablering af stryg og udlægning af grus, mens Vorgod Å’s nuværende 
tracé forbliver uændret. En enkel løsning, der bidrager til en vand-
standsstigning i både sommer- og vinterhalvåret. 

Scenarium 2: Som scenarium 1, dog i kombination med genslyngning 
af Vorgod Å på den øverste omtrent 1 km lange strækning fra Trehø-
jevej syd for Vildbjerg indtil tilløbet af Bolsvad Bæk. 

Scenarium 3: Til forskel fra scenarium 2, sker der i scenarium 3 en 
kraftigere vandstandshævning i den nederste del af undersøgelsesom-
rådet, hvorefter vandstandshævningen udjævnes, så der ikke opstår 
væsentligt ændrede vandstandsforhold ved Egebækkens udløb i Vor-
god Å. 

I alle tre scenarier skal der sløjfes en række drænsystemer i kanten af 
ådalen med det formål at fjerne kvælstof ved nedsivning af drænvand 
fra de bagvedliggende dyrkede arealer. Dette vil ligeledes bidrage 
yderligere til fugtiggørelsen af ådalsbunden. 

Alle tre scenarier kan evt. kombineres med et helt eller delvist ophør 
af grødeskæring. Der er dog i de foretagede beregninger taget ud-
gangspunkt i fortsættelse af den nuværende vandløbsvedligeholdelse. 

Endeligt indgår der forslag til at udbygge det rekreative stisystem i 
området. 

 

6.1 SCENARIUM 1 

Som ovenfor beskrevet foreslås i scenarium 1 en hævning af vand-
løbsbunden på delstrækninger indenfor undersøgelsesområdet. Hæv-
ningen foreslås foretaget ved udlægning af sten og grus som beskrevet 
i det følgende.  

Som det fremgår af tabel 6.1 foreslås vandløbsbunden hævet en del. 
Der er imidlertid ikke tale om en ’fuld’ opfyldning af vandløbsbunden 
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til det angivne niveau, men derimod udelukkende en udlægning af 
materiale på de i forvejen højtliggende steder i vandløbsbunden. Dette 
fremgår for scenarium 1 af bilag 7.4 (sommer median maksimum af-
strømning) og bilag 7.5 (vinter middel afstrømning). Af disse længde-
profiler fremgår både de faktiske bundforhold som opmålt i foråret 
2008, samt den foreslåede bundhævning i scenarium 1. 

Vandløbsstrækning 
[omtrentlig regulativmæssig stationering i m] 

Hævning af vandløbsbund 
[m] 

-434 – -168 0,00 – 0,50 
-168 – 964 0,00 – 1,00 
964 – 3.403 0,30 – 1,10 
3.403 – 4.056 0,00 – 0,30 
Tabel 6.1. Scenarium 1: Opgørelse over vandløbsstrækninger, hvor bunden 
foreslås hævet, samt angivelse af hævningens omfang i forhold til de faktiske 
forhold. Angivelse af negativ vandløbsstationering skyldes, at der for oversku-
elighedens skyld er valgt kun at referere til Vorgod Å’s regulativmæssige 
stationeringer. Negative stationeringer er således i regulativmæssig forstand en 
del af Rødding Å 

 
Metoden med udlægning af materiale på de i forvejen højtliggende 
dele af vandløbsprofilet er valgt for på den ene side at undgå ’døde’ 
vandløbsstrækninger ved kun at lave ganske få opstemninger i vand-
løbet, og på den anden side at undgå et drastisk indgreb i vandløbet 
ved at gennemføre en fuld bundhævning til de angivne niveauer. 

Dræn og grøfter fra det direkte opland til projektområdet foreslås af-
skåret i kanten af ådalen for at fjerne kvælstof ved infiltration af 
drænvandet. Det indebærer, at lavbundsområderne i ådalen vil blive 
mere fugtige i vinterhalvåret og det tidlige forår, hvor drænene nor-
malt er vandførende. 

På baggrund af oversigtskort fra Hedeselskabets/Orbicons drænarkiv, 
som Herning Kommune har stillet til rådighed, er der udpeget 6 poten-
tielle lokaliteter langs Vorgod Å, hvor der muligvis vil være basis for 
sløjfning af dræn. De 6 lokaliteter fremgår af konsekvenskortet for 
scenarium 3 (bilag 7.3a og 7.3b). Områderne er karakteriseret ved at 
være beliggende helt ud til Vorgod Ådal, og på baggrund af topografi-
en på de udpegede lokaliteter, må det forventes at en pæn andel af 
afstrømningen fra det laterale opland sker via disse dræn. Der skal dog 
tages forbehold for drænledningernes beliggenhed og dimensioner, 
idet drænoversigtskortene udelukkende viser drænede arealer, og ikke 
dræn. Der kan endvidere forekomme drænsystemer, som af den ene 
eller anden grund ikke er medtaget på oversigtskortene. 

På kortbilagene 7.3a og 7.3b, hvor af de 6 drænlokaliteter fremgår, er 
endvidere anført de relevante sagsnumre i Hedeselskabets drænarkiv. 
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For at sikre en optimal fordeling af drænvandet på engene og dermed 
optimal infiltration kan det blive nødvendigt at etablere fordelings-
grøfter. Andre steder kan der med fordel sættes en brønd på hoved-
drænledningen ved ådalens skræntfod, hvorefter ledningen sløjfes på 
den nedstrøms strækning (dvs. nedenfor brønden). På brønden etable-
res en kuppelrist, hvorved vandet fra drænoplandet presses op gennem 
brønden og videre ud i ådalsbunden, hvor det skaber en fugtiggørelse. 
Den valgte metode vil afhænge af dels ådalens topografi, dels af dyrk-
ningsinteresser på de tilstødende arealer.  

Det endelig valg af metode i forbindelse med sløjfning af drænsyste-
mer, bør dog først foretages i detailprojekteringsfasen, ligesom der 
også her bør foretages en mere detaljeret indsamling af drænoplysnin-
ger fra lodsejere med flere. I forbindelse med den af NIRAS udførte 
vandløbsopmåling i foråret 2008, var det på grund af grødevæksten i 
vandløbet vanskeligt at registrere de eksisterende drænudløb. 

 

6.2 SCENARIUM 2 

Scenarium 2 består dels af en gensnoning af Vorgod Å på en del-
strækning, dels af hævning af vandløbsprofilet på delstrækninger. 

Gensnoningen foreslås gennemført på strækningen fra Trehøjevej syd 
for Vildbjerg indtil tilløbet af Bolsvad Bæk, en strækning på ca. 1 km. 
Der er tale om den eneste regulerede strækning af Vorgod Å indenfor 
undersøgelsesområdet. 

Vandløbet foreslås gensnoet som vist på bilagene 7.2a og 7.2b, hvilket 
giver en forlængelse af vandløbet på ca. 450 m. 

Den gensnoede strækning foreslås etableret med en bundbredde på 4,0 
m, anlæg 1:1 samt et jævnt fald. I praksis kan der være fordele ved at 
tillade en vis variation på den pågældende strækning i såvel bund-
bredde som anlæg. Dette bør behandles i detailprojekteringen. 

Stationeringsmæssigt vil gensnoningen betyde, at den nuværende sta-
tion -945 - 0 (de nederste 945 m af Rødding Å) skal ændres til station 
-1397 - -452. Selve gensnoningen vil således finde sted på stræknin-
gen st. -445 -964 (ny stationering). Længdeprofilet for scenarium 2 
fremgår af bilag 7.5 (sommer median maksimum afstrømning) og bi-
lag 7.6 (vinter middel afstrømning). Af disse længdeprofiler fremgår 
både de faktiske bundforhold som opmålt i foråret 2008 samt den fo-
reslåede gensnoning i scenarium 2. 
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Udover den beskrevne gensnoning af en delstrækning af Vorgod Å 
omfatter scenarium 2 også hævningen af vandløbsbunden på andre 
delstrækninger. Bundhævningen foreslås gennemført efter samme 
princip som i scenarium 1, hvor profilet hæves på de højeste steder. 
Konkret drejer det sig om, at bunden i st. 964 hæves til kote 32,17 m, i 
st. 3.403 til kote 30,20 m og i st. 4.056 til kote 29,01. Den fremtidige 
bund kommer således til at følge en ret linie mellem de pågældende 
punkter, idet det dog som tidligere anført kun er de højeste dele af 
profilet, der gøres endnu højere. Fra st. 3.403 påbegyndes udfasningen 
af bundhævningen, så den er lig 0 i st. 4.056. 

Bundhævningen, der foreslås foretaget ved udlægning af sten og grus, 
fremgår ligeledes af bilag 7.5 og 7.6. 

Ligesom ved scenarium 1 er metoden med udlægning af materiale på 
de i forvejen højtliggende dele af vandløbsprofilet valgt for på den ene 
side at undgå ’døde’ vandløbsstrækninger ved få, men vandstandsbe-
stemmende opstemninger i vandløbet, og på den anden side at undgå 
et drastisk indgreb i vandløbet ved at gennemføre en fuld bundhæv-
ning til de angivne niveauer. 

Dræn og grøfter fra det direkte opland til projektområdet foreslås af-
skåret i kanten af ådalen på samme vis som ved scenarium 1. 

 

6.3 SCENARIUM 3 

Til forskel fra scenarium 2, sker der i scenarium 3 en kraftigere vand-
standshævning i den nederste del af undersøgelsesområdet, hvorefter 
vandstandshævningen udjævnes, så der ikke opstår væsentligt ændre-
de vandstandsforhold ved Egebækkens udløb i Vorgod Å. 

Der foretages ligesom ved scenarium 2 en gensnoning af vandløbet på 
strækningen fra Trehøjevej syd for Vildbjerg indtil tilløbet af Bolsvad 
Bæk, en strækning på ca. 1 km. Der er tale om den eneste regulerede 
strækning af Vorgod Å indenfor undersøgelsesområdet. 

Vandløbet foreslås gensnoet som vist på bilagene 7.3a og 7.3b, hvilket 
giver en forlængelse af vandløbet på ca. 450 m. 

Med hensyn til dimensionering og beliggenhed af den gensnoede 
strækning, er scenarium 2 og scenarium 3 identiske, dvs. at stræknin-
gen foreslås etableret med en bundbredde på 4,0 m, anlæg 1:1 samt et 
jævnt fald. I praksis kan der være fordele ved at tillade en vis variation 
på den pågældende strækning i såvel bundbredde som anlæg. Dette 
bør behandles i detailprojekteringen. 
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I forhold til scenarium 1 og 2 foreslås ved scenarium 3 en alternativ 
bundhævning, idet der i scenarium 3 foreslås en mere markant bund-
hævning på den nederste strækning af undersøgelsesområdet. Til gen-
gæld aftager bundhævningen nedenfor Grimstrup Bro, således at 
bundhævningen ikke får konsekvenser for vandstandsforholdene om-
kring udløbet af Egebækken. 

 

6.4 NATURSTIERNE  

Der er langs og igennem projektområdet et ret omfattende net af of-
fentlig tilgængelige veje. Store dele af projektområdet har desuden en 
naturmæssig værdi, der gør det uhensigtsmæssigt at etablere et omfat-
tende stisystem.  

Forslagene til nye rekreative stier har derfor et begrænset omfang. 

Det er foreslået at etablere en natursti langs åen fra Møltrupvej til Tre-
højevej. Stien gør det muligt at bevæge sig til fods fra Vildbjerg til 
Timring. Hvis det vælges at lade stien krydse åen bliver det muligt for 
borgerne i de to byer at komme i nærkontakt med vandløbet i et natur-
område væk fra veje og bymæssig bebyggelse.  

Et muligt forløb af den foreslåede natursti kan ses i bilag 6.1. 

 
 
6.5 AFGRÆSNING 

Som det fremgår af afsnit 5.7.1.2 består de beskyttede naturtyper om-
kring Vorgod Å overvejende af ferskenge med højstaudevegetation. 
Den botaniske værdi af de fleste af disse områder er ikke særlig høj. 
En måde at forbedre den botaniske værdi af områderne på, er at sikre, 
at områderne afgræsses med en tilpas høj intensitet. 

På bilag 6.2 er der udpeget områder, hvor det vurderes, at det er mest 
hensigtsmæssigt at sikre fremtidig afgræsning. Udpegningen er sket 
med udgangspunkt i de eksisterende engarealer i undersøgelsesområ-
det. Områderne er desuden afgrænset, så de er så tilpas store, at der er 
mulighed for at lette afhegning og drift.  

Det er desuden vurderet, at områderne har topografiske forhold, der 
sikrer, at der er tørre arealer til de græssende dyr selv når vandstanden 
er høj og der er risiko for, at arealerne tættest på vandløbet står under 
vand. Dette bør dog også vurderes når den endelige afgrænsning og 
hegning af områderne foretages. 
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Inden områder til fremtidig afgræsning udpeges endeligt, bør områ-
derne besigtiges for at vurdere og eventuelt bekræfte om den botani-
ske tilstand er sådan, at områderne vil have gavn af afgræsning. Dette 
gælder især områderne ved Møltrup Gård og Birkmose (bilag 5.2), 
som er vurderet til at være nogle af de botanisk set mest interessante i 
undersøgelsesområdet. 
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7 Konsekvensvurdering 

7.1 VANDLØBET  

7.1.1 Planter 
Projektforslaget indeholder ikke som udgangspunkt en ændring af den 
nuværende grødeskæringspraksis i vandløbet. Det vurderes på den 
baggrund, at projektet ikke vil få mærkbare positive eller negative 
konsekvenser for planterne i vandløbet. 
 
Hvis der i detailprojekteringen vælges at ændre på grødeskærings-
praksis vil det få mærkbare konsekvenser for vandløbets planter. Grø-
deskæring fremmer de arter, der vokser hurtigt, er tolerante overfor 
forstyrrelser og gode til at sprede sig i vandløbene19. I Skjern Å-
systemet, som i mange andre danske vandløb, drejer det sig blandt 
andet om enkelt pindsvineknop. Reducering eller ophør af grødeskæ-
ring vil fremme arter, der ikke er hårdføre overfor grødeskæring. 
 

 
Enkelt pindsvineknop 

 
Det er svært på forhånd at vurdere, hvordan grødens artssammensæt-
ning og struktur vil udvikle sig ved reducering eller ophør af grøde-
skæring20. Der er dog næppe tvivl om, at forholdene for de arter, som 
er forsvundet, eller hvor udbredelsen er reduceret kraftigt, vil forbed-
res. 
 
 

                                                 
19 Tema-rapport fra DMU nr. 34, Planter i vandløb – fortid, nutid og fremtid, 2000 
20 Grødeskæring i vandløb – erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter, Orbicon A/S for Skov- 
og Naturstyrelsen, 2007 
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7.1.2 Smådyrsfaunaen 
Det må forventes, at der i fremtiden vil blive sat krav om, at Vorgod Å 
opnår en faunaklasse på mindst 5. De seneste undersøgelser i projekt-
området har givet faunaklasser på henholdsvis 4, 5 og 5. Disse under-
søgelser er dog ret gamle. 

To af de vigtigste årsager til manglende målsætningsopfyldelse i dan-
ske vandløb er spildevandpåvirkning fra det åbne land og dårlige fysi-
ske forhold. 

Spildevandspåvirkningen vil fremover blive reduceret i takt med im-
plementeringen af de kommunale spildevandsplaner. I Vorgod Å vil 
den foreslåede udlægning af sten- og grusbanker desuden forbedre de 
fysiske forhold, og dermed leveforholdene for smådyrsfaunaen. Det 
vurderes, at disse forbedringer vil betyde, at der fremover vil være en 
stabil opfyldelse af kravet om mindst faunaklasse 5 i projektområdet. 

 
7.1.3 Fisk 
Som tidligere beskrevet har Vorgod Å en artsrig fiskebestand. Udlæg-
ning af sten- og grusbanker vil øge den fysiske variation og derfor 
generelt forbedre forholdene for fiskebestanden i vandløbet. 

Den foreslåede genslyngning af vandløbet vil betyde, at de hydrologi-
ske og biologiske forhold i vandløbet bliver mere naturlige. Et længe-
re vandløb betyder desuden, at fiskenes leveområde udvides.  

Overordnet set vil det beskrevne projekt betyde forbedrede vilkår for 
alle vandløbets fisk. 

 

7.2 LAVBUNDSOMRÅDERNE I ÅDALEN 

7.2.1 Afvandingsforhold 
De fremtidige afvandingsforhold i ådalen påvirkes af den foreslåede 
gensnoning, hævning af vandløbsbunden og udledning af drænvand i 
kanten af ådalen. 

Der er foretaget beregninger af vandspejlsforholdene ved hjælp af 
vandløbsberegningsprogrammet PROKA, hvad angår den hydrauliske 
påvirkning af de vandløbsnære arealer. På baggrund af den af NIRAS 
udførte vandløbsopmåling i foråret 2008, er de opmålte tværsnit af 
vandløbet med justeringer af bundforholdene i henhold til projektfor-
slagene indlagt i modellen. I de formler, der ligger til grund for bereg-
ningerne, indgår Manningtallet. Det udtrykker modstanden mod 
strømningen forårsaget af blandt andet grøde i vandløbet. Når mod-
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standen øges ved en given vandføring stiger vandspejlshøjden i vand-
løbet. 

De afvandingsmæssige konsekvenser ved gennemførelse af scenarium 
1 fremgår af bilag 7.1a for en sommermedian-maksimum afstrømning 
og 7.1b for en vinter-middel afstrømning. (se afsnit 5.5 vedrørende 
bestemmelse af karakteristiske afstrømninger) 

Tilsvarende fremgår konsekvenserne for scenarium 2 og 3 af hhv. bi-
lag 7.2a/7.2b og 7.3a/7.3b, hvor 7.2a og 7.3a angiver sommermedian-
maksimum og 7.2b og 7.3b tilsvarende angiver vinter-middel situatio-
nen. 

På baggrund af de hydrauliske beregninger samt beregningerne af de 
afvandingsmæssige konsekvenser, er der foretaget en arealanalyse af 
de fremtidige afvandingsforhold, se nedenstående tabel 7.1 vedr. sce-
narium 1, tabel 7.2 vedr. scenarium 2 samt tabel 7.3 vedr. scenarium 
3. 

Sommer med. maks. 

afstrømning 

Afvandingsdybde 

[m] 
Areal 

[ha] 
 < 0,00 0,4 
 0,00 - 0,25 1,2 
 0,25 - 0,50 3,9 
  0,50 - 0,75 12,0 
  0,75 - 1,00 18,1 
Sum   35,6 
Vinter middel afstrøm-

ning 

Afvandingsdybde 

[m] 
Areal 

[ha] 
 < 0,00 0,4 
 0,00 - 0,25 1,2 
  0,25 - 0,50 4,0 
  0,50 - 0,75 11,9 
  0,75 - 1,00 18,1 
Sum   35,6 
Tabel 7.1. Arealopgørelse over de fremtidige afvandingsforhold indenfor un-
dersøgelsesområdet for scenarium 1. Ved anvendelse af en sommer median-
maksimum afstrømning i den hydrauliske model, vil arealer der opnår en af-
vandingsdybde på 1,0 m eller mere, ikke blive afvandingsmæssigt påvirket af 
projektet 
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Sommer med. maks. 

afstrømning 

Afvandingsdybde 

[m] 
Areal 

[ha] 
 < 0,00 0,4 
 0,00 - 0,25 1,2 
 0,25 - 0,50 4,2 
  0,50 - 0,75 13,0 
  0,75 - 1,00 19,3 
Sum   38,0 
Vinter middel afstrøm-

ning 

Afvandingsdybde 

[m] 
Areal 

[ha] 
 < 0,00 0,2 
 0,00 - 0,25 0,9 
  0,25 - 0,50 4,0 
  0,50 - 0,75 12,8 
  0,75 - 1,00 18,8 
Sum   36,7 
Tabel 7.2. Arealopgørelse over de fremtidige afvandingsforhold indenfor un-
dersøgelsesområdet for scenarium 2. Ved anvendelse af en sommer median-
maksimum afstrømning i den hydrauliske model, vil arealer der opnår en af-
vandingsdybde på 1,0 m eller mere, ikke blive afvandingsmæssigt påvirket af 
projektet 

 

Sommer med. maks. 

afstrømning 

Afvandingsdybde 

[m] 
Areal 

[ha] 
 < 0,00 0,5 
 0,00 - 0,25 2,0 
 0,25 - 0,50 6,0 
  0,50 - 0,75 16,2 
  0,75 - 1,00 17,3 
Sum   42,0 
Vinter middel afstrøm-

ning 

Afvandingsdybde 

[m] 
Areal 

[ha] 
 < 0,00 0,4 
 0,00 - 0,25 1,7 
  0,25 - 0,50 5,7 
  0,50 - 0,75 15,4 
  0,75 - 1,00 16,8 
Sum   40,1 
Tabel 7.3. Arealopgørelse over de fremtidige afvandingsforhold indenfor un-
dersøgelsesområdet for scenarium 3. Ved anvendelse af en sommer median-
maksimum afstrømning i den hydrauliske model, vil arealer der opnår en af-
vandingsdybde på 1,0 m eller mere, ikke blive afvandingsmæssigt påvirket af 
projektet 

 
For at sammenligne de fremtidige afvandingsforhold med de nuvæ-
rende forhold, skal tabellerne sammenholdes med tabel 5.4. Det frem-
går heraf, at det ’største’ af scenarierne, scenarium 3, resulterer i at 42 
ha (sommer med.maks.) ikke fremover kan bruges som intensivt land-
brugsareal. I dag er det ca. 25 ha som beregningsmæssigt ikke kan 
dyrkes intensivt. Umiddelbart synes effekten ret begrænset set i lyset 
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af den ret markante bundhævning, der er foreslået i scenarium 3. Men 
beregningerne tyder på at Vorgod Å og ådal har en topografi som gør, 
at afvandingstilstanden i ådalen er en ret robust størrelse, som ikke 
uden videre lader sig ændre markant. Dette skyldes sandsynligvis at 
ådalen mange steder er så smal, at en given vandstandshævning kun 
bidrager til en minimal forøgelse af de fugtige og våde arealer. 

Den fremtidige arealanvendelse som følge af gennemførelse af ét af de 
tre scenarier, vil som i dag være afhængig af graden af fugtighed. De 
anvendte afvandingsklasser for sommer-medianmaksimum afstrøm-
ningen ved de 3 scenarier (se kortbilag 7.1a, 7.2a og 7.3a) vil i grove 
træk kunne ’oversættes’ til en mulig arealanvendelse, idet blå og lyse-
blå farver (< 0,0 m og 0,0-0,25 m) vil være oversvømmede arealer 
henholdsvis arealer med sump og sjapvand). Grøn og gul (0,25-0,75 
m) indikerer tilsammen ’våd eng’, som er så fugtig, at afgræsningsmu-
lighed ikke skal kunne påregnes. Brun farve (0,75-1,00 m) viser area-
ler, der kan betegnes som ’tør eng’, hvor afgræsning vil kunne foreta-
ges i sommerhalvåret, men hvor dyrkning og maskinel jordbearbejd-
ning ikke med fordel vil kunne finde sted. Egentlig jordbearbejdning 
vil forventes at kunne lade sig gøre på arealer med afvandingsdybder 
på mere end 1,0 m, dvs. de ikke-farvede arealer. 

 
7.2.2 Planter 
Omfattende dræning er generelt en stor trussel mod vegetationen på de 
vandløbsnære arealer, fordi dræning medfører, at fugtighedskrævende 
arter fortrænges til fordel for arter fra tørrere bund. Derfor er det som 
udgangspunkt en fordel for engvegetationen, at arealernes naturlige 
hydrologi genetableres, men det er dog ikke altid tilfældet. For det 
første er det vigtigt at sikre, at de næringsfattige arealer (ekstremfat-
tigkær og højmose) ikke påvirkes negativt af tilførslen af næringsrigt 
vand. For det andet er det vigtigt at sikre, at vandstandsændringen 
ikke medfører øget tilgroning.  
 
Ved tidligere undersøgelser er der fundet tre områder af høj botanisk 
værdi, det drejer sig om områder ved Møltrup Gård, Trøstrup Mark og 
Birkmose.  
 
Især området ved Møltrup Gård har en meget høj botanisk værdi. Om-
rådet har karakter af ekstremfattigkær og stedvist højmose eller hæn-
gesæk og der forekommer en række sjældne arter. Forekomsten af de 
sjældne arter skyldes de næringsfattige forhold, der findes i højmoser 
og ekstremfattigkær.  
 
Ekstremfattigkær er relativt artsfattige og findes i lavninger på næ-
ringsfattig jordbund med højtstående grundvand. Højmose kan dannes 
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ved tørvedannelse på frit eksponeret næringsfattigt substrat, hvor 
grundvandet er højtliggende, eller ved tilgroning af en sø. Højmosen 
dannes ved ophobning af uorganisk og dødt organisk materiale. Når 
mosens overflade ved tørvepålejring er hævet 40-50 cm over grund-
vandsspejlet, vil vandtilførslen være ombrogen, det vil sige, at plan-
terne skal klare sig med den næring, der findes i regnvandet21. 
 
I området omkring Birkmose er der ligeledes registreret relativt sjæld-
ne arter. Forekomsten af disse arter indikerer, at der er tale om højmo-
se eller hængesæk.  
 
Potentielt vil tilførsel af mere næringsrigt åvand i forbindelse med 
oversvømmelse kunne true vegetationen i disse områder. Øget næ-
ringsstoftilførsel vil betyde, at arter, der er tilpassede mere næringsri-
ge forhold, vil kunne udkonkurrere de sjældne arter. Den projekterede 
vandstandsstigning i åen øger dog ikke risikoen for oversvømmelse af 
området ved Birkmose.  
 
Den projekterede vandstandsstigning antyder, at området ved Møltrup 
Gård ligger helt eller delvist indenfor det areal, der kan påvirkes af 
stigende vandstand. Det anbefales, at det ved detailprojekteringen sik-
res, at afbrydelse af dræn og udledning af næringsrigt drænvand ikke 
kommer til at påvirke området ved Møltrup Gård. Ligeledes bør det 
overvejes at gennemføre en feltundersøgelse af vegetationen i området 
ved Møltrup Gård i forbindelse med detailprojekteringen. 
 
Det vurderes, at vegetationen i området ved Trøstrup Mark ikke vil 
ændres negativt ved, at forholdene bliver fugtigere eller ved, at der 
tilføres næringsrigt vandløbsvand eller drænvand. Muligheden for at 
bevare en artsrig vegetation i dette område afhænger på langt sigt af 
muligheden for at sikre en fornuftig afgræsningsintensitet. 
 
Den resterende del af de beskyttede naturtyper omkring Vorgod Å 
består overvejende af ferskenge med højstaudevegetation. Den botani-
ske værdi af disse områder er lav.  
 
På bilag 6.2 er der udpeget en række arealer, hvor det er vurderet, at 
det er mest hensigtsmæssigt at sikre afgræsning. For en stor del af 
disse områder vil afgræsning betyde, at den botaniske værdi øges i 
forhold til den nuværende tilstand. Afgræsning vil desuden øge værdi-
en af områderne for en række vade- og andefugle. Som beskrevet i 
afsnit 6.5 bør hvert enkelt område besigtiges inden der iværksættes 
afgræsning. 
 
                                                 
21 Erik Vinther, Moseplejebogen – retningslinier for pleje af moser og enge, Fredningsstyrelsen 1985 
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I områder med artsfattig højstaudevegetation er det sandsynligt, at en 
art som stor nælde vil få en mindsket udbredelse på grund af mere 
fugtige forhold i forårsperioden. Det skal dog understreges, at mulig-
heden for at opnå en mere artsrig vegetation hænger nøje sammen 
med om områderne afgræsses. 
 
 
7.2.3 Fugle 
Projektet vil øge arealet med fugtige enge i ådalen, og muligheden for 
vinteroversvømmelser vil desuden øges. Begge dele vil forbedre be-
tingelserne for et mere varieret fugleliv.  

Ændrede fugtighedsforhold er imidlertid ikke den eneste faktor, som 
har betydning for fuglelivet. Afgræsning eller høslæt er af væsentlig 
betydning for forekomsten af vadefugle. Afgræsning har desuden i et 
vist omfang betydning for andefugle, som har stor gavn af lave sjap-
vandområder i forbindelse med vinteroversvømmelserne.  

Hvis fugtige arealer ikke afgræsses vil der først udvikles en højstau-
devegetation/rørsump og siden elle- og pilekrat. Rørsumpen kan være 
en fordel for arter som for eksempel rørdrum og rørhøg, mens kratve-
getation kan være til gavn for arter som nattergal og kærsanger. Area-
ler der gror til vil dog formentlig have en lavere artsdiversitet end af-
græssede enge. 

I projektforslaget er der derfor så vidt muligt lagt vægt på ikke at hæ-
ve vandløbsbunden mere end, at fortsat afgræsning er mulig.  

I forbindelse med detailprojekteringen er det af stor vigtighed at udar-
bejde en plejeplan for områderne med henblik på at sikre en optimal 
drift af arealerne. Dette skal gøres for at sikre, at der sker en afvejning 
af de forskellige fugle og planters krav, med henblik på at tilgodese en 
høj artsrigdom af både fugle og planter i området. 
 
Projektet vil betyde, at mulighederne for at fouragere vil forbedres og 
mængden af bytte vil øges for jagende og fiskende rovfugle som for 
eksempel havørn, fiskeørn, fiskehejre og isfugl. 

 

7.3 NÆRINGSSTOFFJERNELSE 

I projektforslaget er det indeholdt at afbryde dræn og drængrøfter ved 
skræntfoden og indløb i ådalen. Infiltration af drænvand i de tørvehol-
dige ferskvandsaflejringer i ådalen giver gode betingelser for at redu-
cere kvælstofindholdet ved denitrifikation, der er en af de væsentlige 
mikrobielle omsætningsprocesser i et iltfattigt ådalsmiljø. 
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Periodevise oversvømmelser af ådalen betyder endvidere, at der depo-
neres både kvælstof og fosfor, hvoraf en del vil blive permanent eller 
midlertidigt tilbageholdt. 

 
7.3.1 Oversvømmelse med næringsrigt åvand 
Ifølge DMU og Skov- og Naturstyrelsen har det vist sig, at der ved 
oversvømmelse af ånære arealer med åvand, med højere kvælstof 
koncentration end 5 mg/l kan fjernes 1,5 kg N pr. ha. pr. oversvømmet 
døgn9. Dette bidrag til kvælstoffjernelsen bør dog udelades her, idet de 
egentlige oversvømmelser langs Vorgod Å bliver relativt små i såvel 
rumligt som tidsligt henseende. 

 
7.3.2 Kvælstoffjernelse fra lateralt opland 
Der er i afsnit 5.6 gjort rede for, at den arealspecifikke kvælstofbelast-
ning i undersøgelsesområdet er 533 kg ha-1 år-1. Dette er en høj belast-
ning, når det tages i betragtning, at der er tale om en arealspecifik be-
lastning af hele undersøgelsesområdet. Dette skyldes formentlig, at 
der er tale om et stort landbrugspåvirket opland. Imidlertid er de area-
ler langs Vorgod Å, hvor afvandingsforholdene ændres som følge af 
en projektgennemførelse, langt mindre end undersøgelsesområdet. 

Således udgør det påvirkede areal henholdsvis ca. 36 ha, 37 ha og 40 
ha for henholdsvis scenarium 1, 2 og 3 (vintermiddel afstrømningssi-
tuation). 

DMU og Skov- og Naturstyrelsen angiver, at der kan regnes med en 
kvælstofreduktion på 50-75 % i områder med infiltration, og at kvæl-
stoffjernelsen vil være endnu højere, det vil sige mellem 75 og 90 % i 
områder, hvor alt drænvandet infiltreres9. 

Hvis der tages udgangspunkt i et projektområde på 40 ha, samt en N-
fjernelsesgrad på 50 % (konservativt skøn), vil der opnås en arealspe-
cifik N-fjernelse på omkring 1.670 kg ha-1 år-1 ved gennemførelse af et 
af de 3 scenarier. Dette er en meget høj arealspecifik fjernelse, som 
bør ses i lyset af det store laterale opland og en relativ veldefineret 
ådal, som arealmæssigt kun påvirkes i begrænset omfang ved hævning 
af vandstanden. 

Desuden bør det bemærkes, at afvandingstilstanden under de nuvæ-
rende forhold formodentlig bidrager til en vis arealspecifik fjernelse af 
kvælstof fra det laterale opland i dag. Derfor vurderes en fjernelse på 
1 ton N ha-1 år-1 eller mere ikke at være alarmerende højt. Ved meget 
store næringsstofbelastninger af lavbundsområder kan der ellers være 
risiko for en afbrænding af jordbundens organiske indhold. 
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Men for at kunne udnytte den store kvælstof-belastning til området 
optimalt, er det vigtigt at så stor en del af belastningen som muligt fra 
det laterale opland ledes igennem fugtige områder – enten langs Vor-
god Å, eller på tilstødende arealer, hvor der sløjfes landbrugsdræn. Af 
samme årsag er der heller ikke beregnet i hvor høj grad sløjfning af 
dræn på de 6 udpegede drænede områder vil bidrage til yderligere N-
fjernelse, idet en høj faktisk fjernelsesrate reelt vil være betinget af 
disse sløjfninger.  

Når det er sagt, er det selvfølgelig klart, at sløjfningen af drænsyste-
merne vil have en positiv effekt, idet den forudsatte N-fjernelse på 50 
% vil blive øget. Men at øge den procentuelle N-fjernelse i beregnin-
gerne vil være for usikkert, da procentsatsen bygger på officielle erfa-
ringstal på 50-75 %. 
 
Der kan derimod godt regnes på, hvor meget kvælstof, der vil blive 
fjernet, hvis man ikke hæver vandstanden i Vorgod Å, men kun etab-
lerer vådområder i de drænede arealer. Dette vil give en større netto-
effekt fra de drænede arealer isoleret set. På baggrund af DMU’s 
overvågningsresultater for etablerede vådområder kan man se, at den 
primære forudsætning for en høj ha-specifik fjernelsesrate er en til-
strækkelig stor N-tilførsel fra oplandet. Modsat har sådanne afgrænse-
de drænprojekter et ’loft’ over fjernelsesraten på omkring 200 kg 
N/ha/år. Dette betyder – groft anslået på baggrund af DMU’s over-
vågningsresultater, at de 29 ha drænede arealer, som er vist i rapporten 
(fordelt på 6 lokaliteter) vil kunne fjerne 5.800 kg N/år, da tilførslen til 
alle drænområder vurderes at være tilstrækkelig stor pga. oplandsstør-
relser koblet med den intensive landbrugsmæssige arealanvendelse. 
Disse tal indikerer som sagt situationen, såfremt det kun er drænområ-
derne, der inddrages til vådområder. 
 
I de beregnede scenarier er det areal, hvor afvandingsforholdene ænd-
res ret ens. Dette skyldes, at vandløbsdalen som åen ligger i er mar-
kant og velafgrænset. Det betyder, at den arealspecifikke kvælstoffjer-
nelse, der kan opnås ikke ændres meget uanset om vandstanden hæves 
lidt eller meget. 

Da Vorgod Å i undersøgelsesområdet har en høj naturmæssig værdi 
og stort set mæandrerer naturligt, vil det medføre en forringelse af 
åens tilstand, hvis vandstanden i området hæves så meget, at der op-
står noget, der minder om permanent sødannelse. Et sådant scenarium 
vil desuden, jævnfør ovenstående, have en begrænset betydning for 
kvælstoffjernelsen i området. 
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Der er derfor ikke i den foreliggende rapport udført beregninger på et 
’badekars-scenarium’, der hæver vandstanden så voldsomt, at der op-
står et mere eller mindre permanent frit vandspejl i ådalen. 

 
7.3.3 Fosfor 
Fosfor kan tilbageholdes i forbindelse med oversvømmelse, hvor især 
fosfor bundet i eller til partikulært materiale sedimenterer ud på enge-
ne. Omvendt er der mulighed for frigivelse af letopløseligt fosfor i 
forbindelse med oversvømmelse. Dette kan især forekomme på area-
ler, der tidligere har været i landbrugsmæssig omdrift og som bliver 
vandmættede som følge af en vandstandshævning. Endvidere er der 
ved en høj pulje af jernbundet fosfor mulighed for, at denne pulje 
momentant kan frigives, hvis der opstår iltfri forhold i jorden som 
følge af fuldstændig vandmætning. 

Den potentielle risiko for frigivelse af fosfor bliver ikke mindre af, at 
forholdene ved Vorgod Å tyder på en stor N-tilførsel og -omsætning. 
På baggrund af det materiale, der er udgangspunktet for denne rapport, 
er det ikke muligt at sige noget om denne risiko. Risikoen knytter sig 
til typen af P-forekomsten i jordbunden (dvs. bindingsformer). Indtil 
der evt. fremskaffes viden om dette ved jordbundsanalyser, er det NI-
RAS’ vurdering, at der ikke er behov for særlige forbehold. 
 
Samlet vurderes det, at projektforslaget på kort sigt vil være neutralt i 
forhold til fosforudvaskning, og at det på langt sigt vil nedsætte fos-
forudvaskningen fra lavbundsarealerne i projektområdet. Dog bør man 
generelt være opmærksom på risikoen for en initial frigivelse af fosfor 
lige efter gennemførelse af projektet. Hvis der skal foretages en mere 
præcis vurdering af fosfordynamikken i lavbundsområderne bør der 
foretages en række fosforanalyser i udvalgte områder i ådalen. 

 
7.3.4 Vildbjerg Renseanlæg 
Øverst i undersøgelsesområdet ligger Vildbjerg Renseanlæg. Rensean-
lægget tilfører næringsstoffer til Vorgod Å i undersøgelsesområdet. 
Størrelsesordenen af denne forurening i forhold til forureningen fra 
det åbne land og de beskrevne scenariers effekter er ikke undersøgt i 
forbindelse med denne rapport. 
 
Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage en vurdering 
af betydningen af udledningerne fra Vildbjerg Renseanlæg i forhold til 
de samlede udledninger til Vorgod Å. Det er ikke muligt i denne rap-
port at vurdere om det er muligt og hensigtsmæssigt at føre spildevan-
det fra Vildbjerg Renseanlæg til et større renseanlæg med bedre ren-
segrader, men det vurderes, at muligheden bør undersøges. 
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7.4 REKREATIVE FORHOLD 

Udlægningen af grusbanker og genslyngningen af vandløbet vil for-
bedre leveforholdene og gydemulighederne for de fisk som lystfisker-
ne traditionelt er interesserede i. 

Objektivt set vil det beskrevne projekt forbedre mulighederne for re-
kreativt fiskeri i Vorgod Å. 

Over de udlagte grusbanker vil vanddybden reduceres. Der kan derfor 
med fordel anlægges en strømrende gennem grusbankerne, som tilla-
der passage af kanoer og kajakker også ved små vandføringer.  

Etableringen af en natursti, der forbinder Vildbjerg og Timring vil 
forbedre mulighederne for borgerne i disse byer for at få en naturople-
velse ved Vorgod Å. 

 
 
7.5 BYGNINGER OG TEKNISKE ANLÆG  

Ledningsejere er i forbindelse med ledningsregistreringen blevet 
spurgt om det efter deres vurdering er problematisk, hvis den omgi-
vende jord i forbindelse med projektets gennemførelse bliver fugtige-
re. Der er ikke kommet tilbagemeldinger, som tyder på, at dette er et 
problem.  

Det vurderes, at der ikke er tekniske anlæg i undersøgelsesområdet, 
der påvirkes af projektet. 

 

7.6 ARKÆOLOGI OG KULTURHISTORIE  

De væsentligste risici i forbindelse med arkæologiske lokaliteter er 
dræning og dermed nedbrydning af organiske materialer, samt grave-
arbejde. I forbindelse med detailprojekteringen bør det vurderes om 
gravearbejdet kun kommer til at omfatte oprensning af en gammel 
åslyngning, eller om der er risiko for at grave i ældre jordlag. 

Det foreslåede projekt indebærer en vis vandstandshævning i området.  

Arkæolog Hans Rostholm ved Herning Museum vurderer, at vand-
standshævningen ikke ændrer bevaringstilstanden for de fund og for-
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tidsminder, der findes i området. I forhold til trækonstruktioner vil 
vandstandshævningen formodentlig være en fordel. 
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8 Tidsplan  

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at opstille en præcis tids-
plan for projektet.  

Den administrative del af projektet kan køre sideløbende med detail-
projekteringen. Uanset omfanget vil denne del af projektet derfor ikke 
blive flaskehalsen. Selve restaureringen af åen skal behandles i for-
hold til reguleringsparagraffen i vandløbsloven.  

Der ud over kan der i et vist omfang blive tale om, at der for eksempel 
skal gives dispensation i forhold til naturbeskyttelsesloven til ændrin-
ger i naturområders tilstand og søges landzonetilladelse til jordarbej-
der.  

Ovenstående er ikke en fuldstændig liste over de administrative tiltag, 
der skal iværksættes. I forbindelse med detailprojekteringen bør det 
overvejes nøje, hvilke tiltag der er nødvendige. 

Da projektet, bortset fra genslyngning af åen i et mindre område 
øverst i projektområdet, ikke omfatter store jordarbejder er detailpro-
jekteringen heller ikke voldsomt tidskrævende.  

Det må der i mod forventes, at lodsejerforhandlingerne, specielt i for-
hold til den del af projektet, der omfatter afbrydelse af dræn er relativt 
omfattende. Hvis der opstår vanskeligheder i forbindelse med for-
handlingerne vil det være muligt at etapeopdele projektet i forhold til 
restaurering af vandløb og afbrydelse af dræn. 

Først når den administrative del af projektet, detailprojekteringen og 
lodsejerforhandlingerne er afsluttede kan anlægsarbejdet igangsættes. 
Da arbejdet skal ske i relativt fugtige vandløbsnære områder, skal det 
gennemføres i sommerhalvåret. Selv på denne årstid kan specielle 
vejrforhold, som i 2007 med ekstrem afstrømning, dog påvirke tids-
planen. 

Det vurderes, at anlægsarbejdet kan udføres i sensommeren 2009 og, 
hvis ikke dette er muligt at nå, i 2010.    
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Foreløbig tidsplan                       
 2008 2009 2010 
 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Myndighedsbehandling -----------------------              
Lodsejerforhandlinger   ----------------              
Udbud af detailprojekt    ----                 
Valg af konsulent     ---                
Detailprojektering       -----              
Valg af entreprenør         --             
Anlægsarbejde          ----------       ------ 
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9 Bygherreoverslag 

Bygherreoverslaget for anlægsomkostningerne er opdelt i udlægning 
af grusbanker i vandløbsprofilet, genslyngning af åen og afbrydelse af 
dræn og grøfter.  
 
Prisen for udlægning af grus vil hovedsagligt variere efter, hvor man-
ge steder det vælges at udlægge grusbanker, og hvor store mængder 
grus det bliver nødvendigt at anvende. 
 
Prisen for genslyngning af vandløb varierer meget. Generelt er det 
dyrere at genslynge store vandløb end små.  
 
Usikkerheden på overslaget for afbrydelsen af dræn og grøfter skyldes 
blandt andet, at de aktuelle drænforhold skal kortlægges i forbindelse 
med en detailprojektering.  
 
Overslaget for etablering af natursti mm. er behæftet med en vis usik-
kerhed, da udgifterne kan variere betydeligt alt efter for eksempel sti-
ens opbygning og et eventuelt behov for at etablere en gangbro over 
åen. 
 
Alle beløb angivet i tabellen herunder er i tusinde kr. ekskl. moms. 
 
Delprojekt Overslag 
1 Udlægning af grusbanker 500 - 1.800 
2 Genslyngning 300 - 1.200 
3 Afbrydelse af dræn og grøfter 250 - 1.000 
4 Etablering af natursti mm. 225 - 400 
I alt 1.275 - 4.400 

 
Totalt forventes det, at anlægsudgifterne kommer til at udgøre et beløb 
på mellem 1.275.000 og 4.400.000 kr. 
 

 

 


