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1. INDLEDNING 

Regeringen indgik i november 2006 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 række større naturprojekter, såsom nye våd-
områder, søer, genslyngning af vandløb, genskabelse af våde enge mv. Projek-
terne skal nedsætte forureningen med næringsstoffer til vandløbene og give sår-
bare og truede dyr og planter bedre levesteder. 

Generelt lægges der stor vægt på, at indsatsen bidrager til at gennemføre EU’s 
naturdirektiver, dvs. Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet og Fuglebeskyttel-
sesdirektivet. 

Der er udpeget 11 særlige geografiske indsatsområder i forbindelse med gen-
nemførelse af naturprojekterne. Susåen, Karrebæk og Dybsø Fjord er blandt 
indsatsområderne, og Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm har med baggrund heri 
i 2007 gennemført en forundersøgelse, som belyser mulighederne for at genska-
be et større naturindhold og øge næringssaltfjernelsen på den mellemste del af 
Suså fra Møllebro til Næsby Bro, / 1/.  

På baggrund af forundersøgelsen er det besluttet at iværksætte en detailprojekte-
ring for delprojektområde 3, der omfatter vandløbet og ådalen fra Jernbanebroen 
til Næsby Bro.  

Detailprojekteringen er opdelt i to projekter, hvor nærværende projekt beskriver 
genskabelse af den naturlige hydrologi, ved eksempelvis afbrydelse af dræntil-
løb i ådalsskrænten, åbning af rørlagte kildevæld/dræn og afbrydelse af udgrøft-
ning og dræning i ådalen. Det andet detailprojekt beskriver restaurering af Suså 
og omlægning af de offentlige vandløb som løber til Suså på projektstrækningen 
/ 3/. 

Vandløbsloven finder foruden anvendelse på naturlige vandløb også anvendelse 
på grøfter, rørledninger og dræn som mere en enkelt har interesse i, det vil sige 
sådanne anlæg som afvander mere en enkelt ejendom. Detailprojektet danner 
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derfor baggrund for behandling af projektet i forhold til Bekendtgørelse nr. 1436 
af 11/12/07 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 

En stor del af ådalen omkring Suså er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. 
Detailprojektet skal derfor også danne grundlag for at behandle dispensationsan-
søgninger i forhold til de berørte §3-beskyttede områder.  

Der må ikke foretages terrænreguleringer i landzone uden forudgående landzo-
netilladelse efter § 35 i lov om planlægning. Detailprojektet er derfor også 
grundlaget for indhentning af disse tilladelser.  

1.1 Projektets formål 
Detailprojektets formål er at beskrive de tekniske løsninger og ændringer af af-
vandingsforholdene, som planlægges udført for at reducere tilførslen af nærings-
stoffer til Suså og nedstrøms beliggende recipienter samtidig med at de natur-
mæssige kvaliteter i ådalen og vandløbet forbedres. 

Detailprojektet skal beskrive de tekniske løsninger og ændringer på et passende 
detaljeret niveau til, at projektet kan udgøre grundlaget for udførelse af projektet 
af en entreprenør. 

Samtidig skal detailprojektet udgøre grundlaget for myndighedsbehandlingen 
forud for projektet, jævnfør ovenstående. 

Ved gennemførelse af projektet skal det sikres, at de arealer der i dag er omfattet 
af enkeltbetalingsordningen, fortsat kan være omfattet af denne ordning.   

1.2 Projektets opbygning 
Detailprojektet er af hensyn til den enkelte lodsejer udført og beskrevet på ejen-
domsniveau, hvor der for hver ejendom er udfærdiget et dokument. Disse do-
kumenter er samlet i en selvstændig rapport / 2/. Afsnittet projektforslag i nær-
værende hoveddokument beskriver udformning, dimensioner, materialer og ud-
førelse for de typer af anlæg, der skal udføres på flere ejendommene, og som 
ikke er detaljeret beskrevet i detailprojektet for den enkelte ejendom. 

Afsnit 2 indeholder en vurdering af risikoen for fosforudvaskning, på baggrund 
af fosforanalyser udført på jordprøver fra Susådalen. Vurderingen er af vigtig-
hed fordi Suså og Tystrup-Bavelse Sø er udpeget som EU-habitat- og EU-
fuglebeskyttelsesområde og vil være følsom overfor en forøget tilførsel af fos-
for.  
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Afsnit 4 sammenfatter konsekvenserne for §3-beskyttede områder, ændringer og 
reguleringer af terrænforhold, fredninger, fortidsminder og tekniske anlæg. Dis-
se forhold er detaljeret beskrevet i detailprojekterne for den enkelte ejendom. 
Formålet med sammenfatningen er at tilvejebringe et overblik over det samlede 
projekt.  

I afsnit 5 er den påkrævede myndighedsbehandling oplistet kommunevis med 
angivelse af de enkelte ejendomme og de lovområder der skal ydes myndig-
hedsbehandling efter.  

Der er i bilag 1 et oversigtskort med projektarealerne for de enkelte ejendomme. 
Projektarealerne er nummeret med den nummerering, som anvendes af Direkto-
ratet for Fødevare og Erhverv. Samme nummerering er anvendt i rapporten over 
ejendomsprojekterne / 2/. 
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2. PROJEKTFORSLAG 

I det følgende er udformning, dimensioner, materialer og udførelse beskrevet 
mere indgående for de generelle anlægstyper og anlægsarbejder, som er nævnt, 
evt. er overfladisk beskrevet,  placeret i planen (horisontalt) og vertikalt i detail-
projekterne for de enkelte ejendomme, men som kræver en yderligere detalje-
ring.  

2.1 Fordelerrender 
Formålet med fordelerrender er at fordele og nedsive drænvandet over et stort 
areal. En fordelerrende er en åben grøft med en udgravet faskine i bunden, som 
fyldes op med singles (Figur 2-1).  

Fordelerrendernes åbne grøft udgraves med en ovenbredde på 2,5 m og en bund-
bredde på 0,5 m. Dybde og sideanlæg varieres afhængig af jordbundsforholdene 
indenfor de to yderpunkter, som er vist i Figur 2-1.  Jordlagene ved skræntfo-
den, hvor fordelerrenderne er placeret består altovervejende af et tørvelag med 
en tykkelse på 0,6 til 1,0 m efterfulgt af smeltevandssand med god vandled-
ningsevne. Dybden afpasses, således at den åbne grøfts fremtidige bund placeres 
i overgangen mellem tørv og smeltevandssand og faskinen placeres i sand. 

Enkelte steder udgøres det øverste lag af sandet muld med et højt sandindhold, 
eller af tørvelag med en tykkelse, der er mindre end 0,5 m. Her udformes grøften 
alligevel med en dybde på 0,5 m (minimumsdybde), idet det er ønskeligt at be-
vare et volumen i grøften. 

Faskinen i bunden af fordelerrenderne udgraves med en dybde på 0,5 m og et 
tværsnitsareal på 0,12 – 0,15 m2. Faskinen er vist med et asymmetrisk tværsnit i 
Figur 2-1. Tværsnittes udformning har ikke i sig selv betydning for funktionen, 
men er kun vist på denne måde, fordi det antages, at faskinen udgraves fra den 
ene siden af fordelerrenden, ved et næsten lodret nedstik i den ene side og et 
skråt optræk langs modsatte side. Da renden fortrinsvis graves i sand, der let 
skrider sammen, er det væsentlig at faskinen fyldes op med singles, så hurtigt 
som muligt efter at den er udgravet. Det vurderes, at der med fordel kan anven-
des 2 maskiner, en stor maskine som anvendes til udgravning af fordelerrender-
nes åbne grøft og en mindre maskine som anvendes til udgravning af faskinen 
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og fyldning med singles. Det er imidlertid entreprenørens ansvar selv at tilrette-
lægge arbejdet, således at ovennævnte dybde og gennemsnitlige tværsnitarealer 
overholdes. 

0,50 m

0,50 m

1:11,00 m Anlæ
g 1

Tørv/ler

Smeltevandssand
Ferskvandssand

1,00 m

0,50 m Anlæg 2
Tørv / ler / sandmuld /

Smeltevandssand
Ferskvandssand

0,50 m

2,5 m

2,5 m

 

Figur 2-1. Tværsnit af fordelerrender tilpasset jordbundsforholdene. 
 

Det er væsentligt at fordelerrendernes overkant placeres vandret. Dels fordi det 
er hensigtsmæssigt at fordele et evt. overløb udover en så stor del af ådalen som 
muligt og dels fordi det kun derved kan sikres, at hele faskinen er i funktion, når 
grøften er fyldt. Ved projekteringen, som er udført for de enkelte ejendomme, er 
fordelerrenderne derfor placeret parallelt med højdekurverne. Det er entreprenø-
rens opgave i samråd med tilsynet, at afsætte fordelerrenderne præcist på den 
enkelte lokalitet med udgangspunkt i den placering, som er angivet i ejendoms-
projekterne. Terrænkoten i det afsatte trace må højst afvige med ±0,1m. 

Overskudjorden fra udgravningen af traceet spredes ud langs med fordelerren-
derne i maksimum 0,25 m tykkelse, med mindre der er anført andet i ejendoms-
projektet. Såfremt fordelerrenden er placeret inden for et område, der er beskyt-
tet af Naturbeskyttelseslovens §3 må overskudjorden ikke efterlades, men skal 
placeres uden for det beskyttede område. Det vil i givet fald være angivet i ejen-
domsprojektet.  
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Det vil fra tid til anden, specielt i vinterperioden, forekomme at fordelerrenderne 
opfyldes, og der løber vand over brinken. Ligeledes vil fordelerrenderne kunne 
blive påvirket af overfladeafstrømning fra de ovenfor beliggende skråninger. 
Det er derfor vigtigt at der så hurtigt som muligt etableres en tæt græsbevoks-
ning som kan beskytte fordelerrenderne mod erosion. Der skal derfor udsås en 
græsblanding, eksempelvis vejrabat-blanding (077 Hunsballe Frø) eller tilsva-
rende, som afslutning og retablering efter arbejdet (2 kg/100 m2). Såningen om-
fatter et areal på 1 m på begge sider af sandfanget, samt sandfangets skrånings-
anlæg. Græsblandingen skal godkendes af tilsynet. 

2.1.1 Dimensioneringsgrundlag 
Der er ved dimensioneringen af rendernes længde antaget: 

• en vandledningsevne på 0,0001 m/s (sand) / 4/. 

• at drænsystemerne er dimensioneret til en maksimal vandafledning på 1 
l/s/ha  / 5/. 

Med den givne vandledningsevne kan renderne maksimalt nedsive 0,05 l/s/m 
(vandfyldt faskine).  

Det er valgt at dimensionere renderne til at kunne nedsive 0,25 l/s/ha. Denne 
arealafstrømning er i samme størrelsesorden som arealafstrømningen ved medi-
anmaksimum vandføring i Suså på projektstrækningen og er skønnet at være et 
fornuftigt kompromis imellem fordelerrendernes længde og anlægsudgifter på 
den ene side og den samlede infiltration på den anden side. Der skal ud fra disse 
dimensioneringskriterier anvendes 5 m fordelerrende pr. ha drænet opland. 

Endelig skal det iagttages, at grøfterne har et volumen på 3.750 - 7.500 l pr. ha 
svarende til en fyldningstid på ca. 1- 2 timer ved maksimal afstrømning og 4-8 
timer ved dimensioneringskriteriet.  

Idet drænene kun en meget begrænset del af tiden vil være fuldtløbende skønnes 
det, at der kan nedsives 80-90 % af den samlede drænafstrømning.  

2.2 Sandfang 
Ved alle dræntilslutninger og tilløb til fordelerrenderne etableres sandfang. 
Sandfanget består at en kort grøft med en bundbredde på 0,5 m og en dybde på 
1,0 m. Grøftens sideanlæg varieres afhængig af hvilken jord grøften anlægges i. 
Der vælges et anlæg på 1, såfremt der graves i tørv eller ler og anlæg 2, såfremt 
der graves i sandjord.  
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Der er vist en længdeskitse af et sandfang i figur 2-2. Sandfang og fordelerren-
den graves i forlængelse af hinanden. Dimensionerne af fordelerrenden afhæn-
ger af jorbundsforholdene som beskrevet ovenfor. Drænudløbet tilsluttes med 
drænrørets bund 0,5 m over sandfangets bund. 

Sandfangets længde L afhænger af det tilsluttede oplands størrelse på følgende 
måde: 

Opland (ha) L (m) 

< 5 3 

5 - 10 5 

10 - 20 8 

20 - 40 10 

>40 15 

 

0,5 m 0,5 m

L m

0,5 m

Singels
Anlæg:2

 

Figur 2-2. Længdesnit af sandfang med dræntilløb i enden til venstre og dæm-
ning af singles til højre. Vandet strømmer over dæmningen og ind i fordelerren-
den mod højre. Længden L varieres afhæng af drænoplandets størrelse som be-
skrevet i teksten. 

På nogle få fordelerrender er der flere dræntilslutninger. Det er specielt på sær-
ligt lange fordelerrender med tilslutning af større drænoplande. Der er i alle til-
fælde tilsluttet et større dræntilløb, som tilsluttes fordelerrenden via et sandfang 
i fordelerrendens ene ende, som beskrevet. Eventuelle mindre dræntilløb tilslut-
tes i siden af fordelerrenden. Der indskydes et sandfang ved hver tilslutning som 
vist i figur 2-3.  

Drænrøret tilsluttes i midten af sandfanget og sandfanget afgrænses i forhold til 
fordelerrenden med en dæmning af singles til begge sider. Sandfanget dimensi-
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oneres i øvrigt på samme måde, som ovenfor (dybde 1,0 m, anlæg 1 i tøv og ler 
og anlæg 2 i sandjord, samt længde L som angivet ovenfor). 

0,5 m 0,5 m

L m

0,5 m

SingelsSingels

 

Figur 2-3. Længdesnit af sandfang med sidetilsluttet dræntilløb og dæmning af 
singles på begge sider af drænudløbet. Længden L varieres afhæng af drænop-
landets størrelse som beskrevet i teksten. 

Der skal anvendes ca. 0,5 – 1,0 m3 singels pr. dæmning afhængig af sandfangets 
sideanlæg.  

Den opgravede overskudsjord fordeles og spredes omkring udgravningen i et 
maksimalt 25 cm tykt lag, med mindre sandfang og fordelerrende er beliggende 
i et område der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3. Det vil i så fald være 
angivet i projektet for den enkelte ejendom, ligesom det vil være angivet hvor 
overskudsjorden i så fald anbringes. Der skal som afslutning ligesom i forbin-
delse med fordelerrenderne udsås en græsblanding, eksempelvis vejrabat-
blanding (077 Hunsballe Frø) eller tilsvarende, som afslutning og retablering 
efter arbejdet (2 kg/100 m2). Såningen omfatter et areal på 1 m på begge sider af 
sandfanget, samt sandfangets skråningsanlæg. Græsblandingen skal godkendes 
af tilsynet.  

Der hvor det har været nødvendigt at borttransportere jorden, vil det blive vurde-
ret om køresporet evt. som en de af retableringen skal grubes. 

2.3 Omlægning af rør- og drænledninger og tilslutning til fordelerrender 
Det vil mange forskellige steder være nødvendigt at omlægge drænledninger 
over kortere eller længere afstande. Dette gælder eksempelvis i forbindelse med 
alle dræntilslutninger til fordelerrender. Der anvendes overalt korrugerede plast-
drænrør med dimensioner svarende til de eksisterende ledninger, såfremt den 
opgravede ledning ikke kan genbruges. Samlinger og overgangsmuffer udføres i 
samme system som plastledningen.  

Ved tilslutning til fordelerrenderne vil det være nødvendigt at grave ledningen 
op over et kortere eller længere strækninger afhængig af terrænets og drænled-
ningens fald. Den nye ledning lægges med fald fra tilslutning til den eksisteren-
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de ledning og til udløb i fordelerrendens sandfang med drænrørets bund 0,5 m 
over bunden i sandfanget. 

2.4 Overkørsler og passager af fordelerrender 
Der kan i princippet etableres røroverkørsler, hvor som helst i fordelerrenderne. 
Det er sandsynligt, at lodsejerne ønsker ændringer i placering eller antal af over-
kørsler i forhold til det som er beskrevet i ejendomsprojekterne.  

Overkørslerne etableres i fordelerrenden ved at udlægge en geotekstil, som hin-
drer sand i at trænge ned i fordelerrendens faskine. Herefter lægges røret oven 
over geotekstilen. Røret lægges uden fald. Der anvendes som udgangspunkt 
betonrør, som lægges efter dansk standard for lægning af stive ledninger (nor-
mal lægningsklasse). Der anvendes 6 m rør til en overkørsel, der som standard 
udføres i en bredde på 4 m. Overkørslerne skal afsluttes med et bærelag bestå-
ende af 0,3 m stabilgrus. 

Rørdimensionen vil være forskellig afhængig af det tilsluttede drænoplands stør-
relse. Der regnes med følgende dimensioner: 

Opland (ha) Ø (mm) 

< 10 200 

10-40 250 

40-60 300 

>60 400 

 

Såfremt fordelerrenden ikke er dyb nok grundet jorbundsforholdene (fordeler-
rendernes dybde afhænger af jorbundsforholdene) vælges det evt. at lægge 2 rør 
med en mindre dimension frem for et enkelt stort rør, for at opnå tilstrækkelig 
jorddækning over røret til at lægningsstandarden kan overholdes. 

2.5 Afslutning af rør- og drænledninger med frit udløb 
Ved afbrydelse af dræn som føres ud i terræn med frit udløb omlægges lednin-
gen over en længere strækning. Ledningen skal omlægges med fald, hvilket be-
tyder at ledningen skal omlægges over en passende lang strækning. Den afslut-
tes i en lav åben grøft, således at der er minimum 30 cm jorddækning over dræn-
røret. Grøften videreføres med fald til bunden er i niveau med terræn. Der an-
vendes som beskrevet ovenfor korrugeret drænrør af plast med samme dimensi-
on som det eksisterende rør. 
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2.6 Afbrydelse og tilkastning af grøfter 
Åbne drængrøfter afbrydes og tilkastes sektionsvist på flere ejendomme som 
beskrevet i ejendomsprojekterne. Der anvendes overskudsjord fra gravning af 
fordelerrender. Jorden komprimeres med graveskovlen ved tilkastningen og ret-
tes af i forhold til det omgivende terræn. Såfremt anvendelse af dumper til 
transport af jord har lavet dybe kørespor glattes disse ud med gravemaskinen. 

2.7 Opgravning af dræn 
Dræn som krydser ådalen opgraves sektionsvist på strækninger som beskrevet i 
ejendomsprojekterne. De opgravede rør bortskaffes medmindre lodsejer vil gøre 
brug af ubeskadigede rør. Den opgravede strækning retableres efter opgravnin-
gen ved tilkastning og udglatning af overfladen. 
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3. FOSFORANALYSER 

Der er i forbindelse med projektet udtaget fosforanalyser for at belyse risikoen 
for fosforudvaskning. Prøverne er udtaget i ådalen i en dybde på ca. 20 cm på 4 
ejendomme. En del af ådalen har vurderet ud fra luftfoto fra perioden 1999 -
2006 været omlagt eller opdyrket på alle 4 ejendomme indenfor de seneste 10 
år. På hver ejendom er der udtaget 3 prøver, som er sammenstukket til en blan-
deprøve. Det er valgt at anvende blandeprøver for at minimere den tilfældige 
variation i prøvematerialet. Prøvestederne er valgt tilfældigt på de tre ejendom-
me, bortset fra at det bevidst er tilstræbt, at der er en god geografisk spredning 
imellem prøvestederne på ejendommen. Det betyder også prøverne er udtaget 
fra forskellige dele af ejendommene, som kan repræsentere forskellige arealan-
vendelser og har en forskellig historik. Prøvestederne er angivet på kort i bilag 
2. 

Der er fra hver prøve udtaget 2 delprøver til dobbeltbestemmelse af fosfor ind-
holdet. For hver delprøve er der udført tørstofbestemmelse og målt glødetab. 
Der er endvidere målt den vandopløselige fosfor (P), fordelt på total P (TPW) og 
orto-P (PW), samt den dithionit-ekstraherbare fosformængde. Denne er også op-
gjort, som henholdsvis total-P (TPBD) og orto-P (PBD). Forskellen på de to er 
imidlertid meget lille og må anses for at ligge indenfor måleusikkerheden. Der 
er endvidere analyseret for dithionit-ekstraherbart jern (FeBD). Endelig er der 
analyseret for total-P (totP) og total jern (totFe) på basis af en syreekstraktion. 
Analyseattesten med analyseresultaterne er vedlagt i bilag 3. 

Der knytter sig en særlig opmærksomhed til FeBD og PBD, da det har vist sig, at 
molforholdet imellem disse er et godt mål for risikoen for fosforudvaskning fra 
lavbundsjorde / 6/. Resultaterne for disse komponenter er derfor summeret i 
tabel 3-1, hvor der på basis af dobbeltbestemmelserne er anvendt et gennemsnit 
for hver af de fire prøver. 

Det angives sædvanligvis at et FeBD: PBD – molforhold på 15 eller mere betyder 
at risikoen for fosforudvaskning er lille, men derunder er der en stigende risiko 
med et faldende molforhold (se eksempelvis / 7/). Dette er også illustreret i figur 
3-1, hvor fosforfrigivelseshastigheden er angivet som funktion af FeBD: PBD – 
molforholdet. 
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Fosforanalyserne viser at FeBD: PBD – molforholdet er mindre en 10 på alle de 
fire undersøgte ejendomme i ådalen. Der er dog stor variation imellem de fire 
ejendomme. Denne variation skyldes både variation i FeBD og variation i PBD.  

Prøve PBD FeBD FeBD: PBD (mol) 

Lb. 9+10 260 2840 6,1 

Lb. 28+30 273 4227 8,6 

Lb. 36 478 3231 3,7 

Lb. 19-57 439 1630 2,1 

Tabel 3-1 Summeret resultat af fosforanalyser baseret på dithionit-ekstraktion af 
4 blandeprøver (bilag 3).  PBD: dithionit-ekstraherbart P; FeBD: dithoinit-
ekstraherbart Fe; FeBD: PBD (mol): molforhold imellem FeBD og PBD. Sidstnævn-
te er dimensionsløs mens øvrige angivelser er mg/kg TS. 

 

Figur 3-1 Fosforfrigivelseshastighed som funktion af jordens FeBD: PBD - mol-
forhold. Gengivet fra / 6/. 

På den jord, hvor der er beregnet det laveste FeBD: PBD – molforhold på 2,1, 
skyldes det en kombination af et relativt højt PBD indhold og et lavt FeBD ind-
hold. Jorden har her tidligere været benyttet til åbent intensivt fjerkræhold.  
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Der er imidlertid også på de øvrige jorde et særdeles lavt FeBD: PBD – molfor-
hold. Samlet må det vurderes, at fosforanalyserne indikerer, at der er en høj risi-
ko for fosforudvaskning i denne del af Susådalen. 

3.1 Forøget risiko for fosforudvaskning som følge af vådområdeprojektet. 
Blandt andet som følge af den høje risiko for fosforudvaskning er der gjort en 
stor indsats i projekteringen for at minimere vandpåvirkningen af de øvre jord-
lag. Det er som generelt middel til aflastning af drænvand valgt, at benytte for-
delerrender med en bundfaskine til at fordele og nedsive så stor en del af dræn-
vandet, som det er muligt. Mulighederne herfor vurderes på baggrund af jor-
bundsforholdene at være særdeles gode, idet der stort set overalt langs ådals-
skrænten findes sandlag med gode vandledningsegenskaber. Det vurdere at for-
delerrenderne kan nedsive 80 -90 % af drænvandet. 

Den forøgede vandpåvirkning af jordoverfladen, som følge af projektet, forven-
tes derfor at være begrænset til en nærzone langs med fordelerrenderne, hvor der 
i sær i vinterhalvåret vil kunne forekomme overløb af fordelerrenderne. Afbry-
delse af drænene vurderes derfor ikke at føre til en væsentlig større udvaskning 
som følge af udledning af vand på overfladen. 

Nedsivningen af drænvandet vil medføre en mindre stigning i grundvandspejlet i 
ådalen og dermed itlfattige forhold tættere på de fosforberigede øverste jordlag, 
som potentielt kan føre til en forøget fosforudvaskning (fosfor bindes kun af iltet 
jern). Det vurderes imidlertid at stigningen vil være meget begrænset. 

Afbrydelse af drænene vil medføre en effektiv tilbageholdelse af partikulært 
bundet fosfor, som transporteres med drænvandet. Det er også muligt at en del 
af den opløste fosfor vil blive tilbageholdt og bundet af kolloider og humusstof-
fer i ådalsmagasinet inden drænvandet løber ud i Suså. Dette vurderes dog at 
være mere usikkert. 

Samlet set vurderes den forøgede risiko for fosforudvaskning som følge af våd-
områdeprojektet at være marginal. 

3.2 Forøget risiko for fosforudvaskning som følge af restaurering af Suså. 
Restaureringsprojektet vil medføre en marginal vandstandshævning i Suså på 
projektstrækningen i forhold til vandstanden under de nuværende forhold / 3/.   

I forbindelse med forundersøgelsen / 8/ blev det estimeret at det vanddækkede 
areal ved in vinter-median-maksimum afstrømning ville stige fra 157 ha til 171 
ha indenfor projektområdet. Den tilsvarende stigning ved en sommer-median-
maksimum afstrømning var fra 1 ha til ca. 7 ha. Der sker dog samtidig en hæv-
ning af grundvandspejlet i de ikke vanddækkede arealer.  
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I forbindelse med detailprojektet er vandstandshævningen i vandløbet blevet 
reduceret i forhold til projektforslaget i forundersøgelsen, idet de oprindelige 
planer om ophør med grødeslåning på hele projektstrækningen er blevet ændret, 
således at der forsat foretages grødeslåning ned til Vrangstrup Bro. Endvidere er 
hævningen af strygene i vandløbet også blevet reduceret i forhold til det oprin-
delige projektforslag. Vandstand og vandledningsevne har med det ændrede 
projektforslag kunnet holdes inden for det gældende regulativs rammer. 

Den forøgede risiko skal vurderes på baggrund af at der på projektstrækningen 
allerede under de nuværende forhold regelmæssigt forekommer oversvømmelser 
i Susådalen. Det vurderes samlet at restaureringsprojektet vil betyde en margi-
nalt forøget risiko for fosforudvaskning. 

3.3 Ekstensivering af den landbrugsmæssige udnyttelse 
En del af Ådalen udnyttes under de nuværende forhold til intensiv landbrugs-
drift. En del af jorden indgår i ejendommenes harmoniareal. Det betyder, at der 
under de nuværende forhold må udbringes husdyrgødning og kunstgødning ud 
på en del af projektområdet.  

Dette areal kan vokse betydeligt. Ved projektets opstart var ca. 60 % af projekt-
arealet udtaget omdriftsjord. Med ophævelse braklægningsordningen kan dette 
areal hurtigt blive indskrænket, og udbringningsarealet for gødning vokse tilsva-
rende. 

Projektet vil medføre en ændret landbrugsmæssig udnyttelse, hvor der ikke læn-
gere må tilføres gødningsstoffer til ådalen indenfor projektområdet. Det vurde-
res at den ændrede landbrugsmæssige drift vil bidrage til en betydelig reduktion 
af risikoen for fosforudvaskning. 

3.4 Samlet vurdering 
Der vurderes på kort sigt, at være en forøget risiko for fosforudvaskning, som 
følge af hævningen af vandstanden i projektområdet. Den forøgede risiko skal 
imidlertid vurderes i forhold til, at vandstandshævningen i ådalen er forholdsvis 
lille. Vandløbsrestaureringsprojektet medfører en hævning af vandstanden som 
ligger indenfor rammerne af det gældende regulativ for Suså. I vådområdepro-
jektet er der gjort en stor indsats for at undgå vandpåvirkning af de øverste jord-
lag.  

Det vurderes, at den øgede risiko for fosforudvaskning, som følge af afbrydelse 
af dræn, og mindre stigning i grundvandstanden, som følge af vandløbsrestaure-
ringsprojektet, på kort sigt vil reduceres tilsvarende som følge af den ændrede 
landbrugsmæssige drift. På lang sigt vurderes der at være en betydelig reduktion 
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i risikoen for fosfor udvaskning, som følge af effekterne af den ændrede land-
brugsmæssige drift. 

Processen kan evt. forceres ved at foretage høslæt i ådalen og fjerne biomassen, 
hvorved der sker en udpining og reduktion af fosforniveauet.  
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4. KONSEKVENSER 

Der skal her gives en kort sammenfatning af projektets konsekvenser for de na-
turmæssige forhold. Der er i ejendomsprojekterne udført en vurdering af konse-
kvenserne, som er specifik for den enkelte lokalitet.  

4.1 §3- beskyttede enge, moser, overdrev og søer 
Der er bilag 4 vist en oversigt over §3-beskyttede områder, samt projektarealer-
ne for de enkelte ejendomme. Det skal bemærkes at dette bilag ikke angiver de 
ejendomme, hvor der skal behandles dispensationer i forhold til de §3-
beskyttede områder, da det er undgået at lave indgreb i de §3-beskyttede områ-
der på en del ejendomme. Der er i afsnit 5 angivet en oversigt over i hvilke 
ejendomsprojekter, der er projekteret indgreb i §3-registrerede områder. 

Det er i ejendomsprojekterne i videst muligt omfang tilstræbt at placere fordeler-
render og anlægsaktiviteter uden for registrerede §3-områder. På en del ejen-
domme har dette imidlertid ikke været muligt. Fordelerrenderne, som er den 
mest omfattende anlægstype, er i hovedsagen placeret langs ådalens skræntfod. 
Da eng er den hyppigst forekommende beskyttede naturtype og da denne er 
knyttet til selve ådalen, er fordelerrenderne ofte beliggende i yderkanten af de 
beskyttede enge og vil derved være mindre iøjnefaldende og mindre ødelæggen-
de for områderne.   

Fordelerrenderne vil få en ovenbredde på 2,5 m og vil derfor arealmæssigt kun 
lægge beslag på en mindre del af de beskyttede naturtyper, set i forhold til de 
områdernes størrelse i Susådalen.  

Fordelerrenderne vil i perioder med meget store afstrømninger, primært i vinter-
halvåret, blive fyldt op og løbe over. Det betyder at der i en smal zone langs 
med fordelerrenderne vil være en forøget vandpåvirkning og tilførsel af næ-
ringsstoffer. 

Anlægning af fordelerrenderne vil bevirke, at vegetationen forstyrres i et køre-
spor langs med fordelerrenderne. Gravearbejdet vil blive udført af maskiner på 
larvebånd, der ikke vil efterlade væsentlige tryk eller komprimeringsskader. Da 
overskudjorden imidlertid ikke efterlades langs med fordelerrenderne indenfor 
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de §3-beskyttede områder, vil det være nødvendigt at anvende dumpere til trans-
porten, som kan efterlade tryk og komprimeringsskader på og i jorden, særligt 
naturligvis hvor jorden er blød. Det vil blive vurderet under udførelsen, om der 
som en del af retableringen skal foretages grubning af jorden i køresporene.  

Det vurderes at forstyrrelsen af vegetationen ikke vil være synlig mere end 1-3 
år efter anlægsarbejdets afslutning. 

Anlægsarbejderne ude i den åbne og lave del af ådalen vil være begrænset til 
sektionsvis opgravning af hoveddræn og sektionsvis tilkastning af grøfter. Det 
vurderes ikke at disse aktiviteter vil føre til væsentlige påvirkninger af de be-
skyttede områder.  

4.2 §3-beskyttede og målsatte vandløb 
I forbindelse med vandløbsrestaureringsprojektet for Suså / 3/ er der også udar-
bejdet restaureringsforslag for en række mindre tilløb. Alle disse tilløb har status 
af offentlige vandløb. 

I forbindelse med nærværende vådområdeprojekt er der foreslået reguleringer af 
flere mindre private vandløb, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3. 
Endvidere er tre af vandløbene målsat i regionplanen. Disse mindre vandløb 
vurderes, bortset fra et enkelt, at være oprindelige kildefødte bække, hvortil der 
nu er tilsluttet meget store drænoplande. Vandløbene er vist på kort i bilag 5. 
Reguleringerne beskrives kort nedenfor, mens der henvises til ejendomsprojek-
terne for yderligere detaljer. 

På ejendom lb.nr. 5 åbnes et §3-beskyttet og ikke målsat vandløb i selve ådalen 
(Sorø Kommune). Vandløbet er beliggende i Alsted Skovs østlige skovbryn. Det 
er rørlagt fra det krydser ådalsskrænten til det løber ud i Suså. Vandløbet mod-
tager drænvand fra en del af markerne øst for Alsted Skov. Vandløbet åbnes på 
en ca. 125 m lang strækning, hvor det får udløb i en nyetableret sø. Søen vil 
fungere som nedsivningsområde, men vil samtidig kunne blive en yngelbiotop 
for padder og fugle. 

På ejendommen lb.nr.7 er der forslået regulering af tre mindre vandløb (Sorø 
Kommune). To af vandløbene er A målsatte, mens det tredje ikke er målsat. Alle 
tre er §3-beskyttede. Der etableres et reguleringsbygværker tæt på skræntfoden i 
hvert af vandløb. Reguleringsbygværkerne udføres at natursten. Regulerings-
bygværkerne vil tillade passage af smådyr og vandløbsforbindelsen til Suså be-
vares. Reguleringsbygværkernes funktion er, at lede en stor del af afstrømningen 
til fordelerrender ved store drænbetingede afstrømninger, hvor det nedsives i 
ådalsmagasinet. 
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De berørte vandløb har vist sig at være vandførende hele året og er derfor for-
mentlig kildefødte. Sådanne vandløb har under naturbetingelser en forholdsvis 
konstant vandføring. Da reguleringsbygværkernes vil udjævne og neddrosle 
afstrømningen i den af vandløbet, der er beliggende nedstrøms for regulerings-
bygværkerne, kan man med god ret sige at reguleringsbygværkerne føre af-
strømningsregimet tilbage til en mere oprindelig tilstand. Der henvises til ejen-
domsprojektet for lb.nr. 7 for yderligere detaljer. 

På ejendom lb. nr. 27, 31, 34 er der beliggende et §3-beskyttet og ikke målsat 
vandløb (Ringsted Kommune), som ligeledes vurderes at være oprindelig kilde-
født, men i dag er har tilsluttet et stort drænopland. Her er det også foreslået at 
etablere et fordelingsbygværk, således at de store drænbetingede afstrømninger 
ikke ledes direkte til Ringsted Å. 

Det B1 målsatte vandløb i skellet mellem lb. nr. 9,10 og lb.nr.11 er ikke omfattet 
af reguleringer (Næstved Kommune).  

I skellet mellem lb. nr. 9,10 og lb. nr. 15 er der beliggende et mindre §3-
beskyttet vandløb (Næstved Kommune; vandløbets forkerte placering i forhold 
til skel i bilag 5 skyldes fejl i data fra Miljøportalen). Vandløbet har karakter af 
en drængrøft. Det er forslået at hæve bunden ca. 30 cm i vandløbet, således at 
vandløbet oversømmer den nærmeste del af ådalen ved store vandføringer. 
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5. MYNDIGHEDSBEHANDLING 

Projektet kræver myndighedsbehandling i forhold til Vandløbsloven, Naturbe-
skyttelsesloven og Planloven. 

Vandløbsloven finder foruden anvendelse på naturlige vandløb også anvendelse 
på grøfter, rørledninger og dræn som mere en enkelt har interesse i, det vil sige 
sådanne anlæg som afvander mere en enkelt ejendom. Detailprojekterne danner 
baggrund for behandling af projektet i forhold til Bekendtgørelse nr. 1436 af 
11/12/07 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 

Som allerede nævnt foretages indgreb i en del registrerede §3-bekyttede områ-
der. Sådanne indgreb kræver dispensation og §3-myndighedens tilladelse. I ne-
denstående tabel er det anført hvilke ejendomsprojekter, der vurderes at medføre 
indgreb eller påvirkning af §3-beskyttede områder, som kræver myndighedsbe-
handling, samt hvilken eller hvilke Kommuner, der er myndighed i sagen (nogle 
ejendomme har delprojektområder i mere end en enkelt Kommune). 

I flere ejendomsprojekter har det været nødvendigt at deponere overskudsjord 
ved at indpasse og indbygge denne i det eksisterende terræn. Det vurderes, at det 
vil være nødvendigt at indhente en landzonetilladelse for de projekterede jord-
deponeringer, idet de i Planlovens forstand er terrænregulering. Disse ejen-
domsprojekter er ligeledes anført i nedenstående tabel. 
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Lb. nr. Kommune §3 områder Landzonetilladelser 

1 Næstved Kommune Eng - 
2 Næstved Kommune Eng - 
3 Næstved Kommune/ 

Sorø Kommune 
Eng og sø - 

4 Næstved Kommune  Eng - 
5 Sorø Kommune Mose, eng 

og søer 
+ 

6+48 Sorø Kommune Eng og sø + 
7 Næstved Kommune/ 

Sorø Kommune 
Mose, eng 

og sø 
+ 

8 Sorø Kommune Eng - 
9+10 Sorø Kommune Mose, eng 

og sø 
+ 

11 Sorø Kommune Mose og 
søer 

- 

12 Sorø Kommune Mose, eng 
og sø 

- 

13 Sorø Kommune Eng - 
14 Sorø Kommune Eng - 
16 Sorø Kommune Eng - 
19 Næstved Kommune Eng - 
21 Sorø Kommune Eng - 
22 Sorø Kommune Mose og 

eng 
- 

23 Sorø Kommune Mose og 
eng 

- 

25 Sorø Kommune/ 
Ringsted Kommune 

Eng - 

27+31+34 Ringsted Kommune Eng - 
28+30 Næstved Kommune Eng og 

overdrev 
- 

36 Ringsted Kommune Mose og 
eng 

- 

38 Næstved Kommune Eng - 
57+60 Næstved Kommune Ingen + 
61+62 Næstved Kommune Eng - 
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Bilag 3
Analyseattest for fosforanalyser



 

 

OK Laboratorium for Jordbrug 

Ærøvej 1E 8800 Viborg 

Tlf. 86 60 08 60 fax 86 62 10 19 
 

 

Niras 
Sortmosevej 2 
3450 Allerød 

 
 

Analyseattest 
 

Fosforanalyse efter dithionit metoden 
 
 
 
 
 

tørstof glødetab TPW PW TPBD PBD FeDB tot P tot Fe

% af ts ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

544414 lb 9+10 76,2 7,0 12 1 258 266 2.842 553 9.820 

544414 lb 9+10 76,1 7,0 10 1 262 255 2.838 552 11.058 

544415 lb 28+30 60,6 11,8 13 2 276 290 4.470 678 11.990 

544415 lb 28+30 60,9 11,1 7 1 257 257 3.984 664 12.746 

544416 Lb.36 65,6 15,9 18 3 492 482 3.342 1.180 15.390 

544416 Lb.36 66,0 15,2 11 3 494 473 3.119 974 15.105 

544417 19,57,60 69,0 9,7 14 4 442 451 1.599 1.080 9.253 

544417 19,57,60 69,1 9,5 13 6 443 427 1.662 1.145 9.708  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viborg 02-12-08 
 

____________________ 
 

Ole Kristjansen 
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