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1 Redegørelse for kontrolopmåling af Mønsted Å - Fjends 

Kommune. 
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vandspejl - eksisterende forhold. 

 

3.1 Vandbalance og kvælstoftransport - Scenarie 1.  
3.2 Vandbalance og kvælstoftransport - Scenarie 2.  
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museum d. 11. oktober 2006. 
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karakteristiske vandspejl - fremtidige forhold - scenarie 1. 

 

6 Længdeprofil for Rosborg Sø - Mønsted Å med beregnede 
karakteristiske vandspejl - fremtidige forhold - scenarie 2. 

 

7 Længdeprofil for Rosborg Sø - Mønsted Å med beregnede 
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1 Indledning og baggrund 

Skov- og Naturstyrelsen v. Feldborg Statsskovdistrikt er i samarbejde med 
Forsvaret blevet enige om at gennemføre en forundersøgelse til afdækning af 
mulighederne for at genskabe den tidligere Rosborg Sø, beliggende vest for 
Viborg i Midtjylland. Søens udstrækning var oprindeligt ca. 60 - 75 ha. 
 
Søen ønskes genskabt i sin tidligere afgrænsning, idet der dog skal tages hen-
syn til uheldig påvirkning af eventuelle særlige værdifulde naturområder inden 
for projektområdet. 
 
Rosborg Sø blev oprindeligt tørlagt I 1868. Søens tidligere afgrænsning frem-
går Videnskabernes Selskabs kort, der for det pågældende område er udar-
bejdet i 1800 (figur 1.1.1). 
 

 
Figur 1.1.1: Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort fra 1800, hvoraf søens beliggenhed og 
tidligere udstrækning fremgår.  

 
1.1 Baggrund for projektet 

Feldborg Statsskovdistrikt udbød forundersøgelsen, der skal belyse mulighe-
derne for at retablere Rosborg Sø som underhåndsbud i august 2006. Af di-
striktets udbudsmateriale (Feldborg Statsskovdistrikt 2006) fremgår det såle-
des, at forundersøgelsen skal indeholde de opmålinger, registreringer, skitse-
forslag, konsekvensvurderinger og økonomiske overslag, der er nødvendige 
for en endelig vurdering af, om projektet kan igangsættes. 
 
Forundersøgelsen skal således udarbejdes med henblik på at belyse projektets 
tekniske konsekvenser for bygherre og lodsejere, den mulige fremtidige 
arealanvendelse, konsekvenserne for den nuværende og fremtidige naturtil-
stand på de berørte arealer herunder drift/plejeforanstaltninger, samt som 
grundlag for en VVM-screening af projektet.  
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Orbicon fremsendte ultimo august 2006 tilbud på gennemførelse af opgaven, 
og på baggrund af de indkomne tilbud fik selskabet overdraget opgaven med 
udarbejdelse af forprojektet med tilhørende konsekvensanalyser. 
 

1.2 Projektlokalitet 
Undersøgelsesområdet vedrørende Rosborg Sø er beliggende i den nordlige del 
af Midtjylland ca. 10 km vest for Viborg (figur 1.2.1). Hele området er belig-
gende i Viborg Kommune. 
 
Den afvandede Rosborg Sø’s nærmere beliggenhed er vist i figur 1.2.2. Ros-
borg Sø området udgør den øvre del af oplandet til Mønsted Å, der ca. 8 km 
nedstrøms projektområdets nordlige afgrænsning løber til Jordbro Å lige øst 
for Stoholm. Jordbro Å har udløb i Hjarbæk Fjord yderligere ca. 14 km ned-
strøms.  
 

 
Figur 1.2.1: Beliggenhed af den nu afvandede Rosborg Sø i den nordlige del af Midtjylland 
vest for Viborg.  

 
Som det fremgår af figur 1.2.2, er området i dag et naturområde, og kun en 
meget lille del af randområderne indgår I landbrugsmæssig omdrift. Der er 
umiddelbart ligeledes meget få tekniske anlæg, som vil kunne påvirkes ved 
projektgennemførelsen. 
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Figur 1.2.2: Projektområdet ved Rosborg Sø. Området afvandes af Mønsted Å. 

 
1.3 Projektets målsætning 

Det er projektets overordnede formål at genskabe den naturlige hydrologi i 
området, herunder at genskabe Rosborg Sø med en søflade, der så vidt muligt 
skal svare til den oprindelige. Derved forøges områdets landskabelige værdi li-
gesom betingelserne forbedres for områdets plante- og dyreliv (specielt i rela-
tion til udpegningsgrundlaget for habitatområde H37, Rosborg Sø).  
 
Projektet har derudover en miljøforbedrende effekt i form af en forventet re-
duceret kvælstof-, fosfor og okkertilledningen til Mønsted Å. Der er i dag mu-
lighed for offentlighedens adgang til området efter øvelsespladsens ordensreg-
lement. I den forbindelse vil projektet utvivlsomt forøge områdets rekreative 
værdi. Projektet kan desuden medvirke til at sikre de kulturhistoriske værdier 
og eventuelt fremhæve deres oprindelige placering i landskabet. 
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1.4 Model for projektet 
Søen genskabes ved at hæve vandstanden i Mønsted Å opstrøms hovedvej 
A16 mellem Holstebro og Viborg, ved anlæggelse af et faunapassabelt sten-
stryg/gydebanker ved det gamle vadested et par hundrede meter syd for ho-
vedvejen. 
 
Det forventes, at et areal på under 100 ha vil blive påvirket og få en ændret 
afvandingstilstand. 
 
Som det fremgår af Feldborg Statsskovdistrikts (2006) udbudsmateriale, skal 
forundersøgelsen indeholde belysning af 3 scenarier for søens fremtidige 
vandstand. Disse scenarier er fastlagt på et møde mellem skovdistriktet og 
Orbicon, efter at dataindsamlingen er overstået, og der er gennemført de ind-
ledende overvejelser over, hvilke muligheder der foreligger. 
 
Dette møde blev afholdt d. 7. november 2006, hvor de 3 scenariers indhold 
nærmere blev aftalt.  
 

 I udbudsmaterialet fremgår det, at Rosborg Søs oprindelige vandspejl dække-
de ca. 75 ha, hvilket er opmålt på baggrund af Videnskabernes Selskabs kort 
fra 1800. Forskellige historiske angivelser tyder imidlertid på, at søen har væ-
ret lidt mindre, idet der findes historiske angivelser, som siger 100 tdr. land 
eller en moseflade og hængesæk på 59 ha. Det antages derfor, at søen oprin-
delig har været mindre end 75 ha, formodentligt i størrelsesorden 60 - 65 ha. 

 
På denne baggrund og på baggrund af beskrivelsen af de eksisterende forhold 
i projektområdet (herunder især beliggenheden af voksesteder for Gul Sten-
bræk) er det besluttet, at de 3 scenarier, som skal belyses i forundersøgelsen, 
tager udgangspunkt i, at der etableres et faunapassabelt stryg med gydegrus 
ved det gamle vadested i Mønsted Å’s st. 3100. Stryget etableres, således at 
følgende situationer opstår: 
 

• Scenarie 1: fremtidigt sommermiddelvandspejl i kote 25,00 m DVR90 
• Scenarie 2: fremtidigt sommermiddelvandspejl i kote 25,50 m DVR90 
• Scenarie 3: fremtidigt sommermiddelvandspejl i kote 26,00 m DVR90 

 
Forskellen mellem kotesystemerne DVR90 og DNN forklares i afsnit 2.2 (side 
10).  
 
Vejdæmningen ved jernbroen ligger i det mindste på vestsiden af søen så lavt, 
at den skal forstærkes ved vandspejlshævningen i søen. Derimod ligger un-
derkant af jernbroen så højt, at den i det mindste i de 2 førstnævnte scenarier 
formodentligt kan bevares uændret. I scenarie 3 skal broen formodentligt hæ-
ves ca. ½ m. 
 
For hvert scenarie projekteres forstærkning af vejdæmning og eventuel 
hævning af jernbroen. Desuden belyses ligeledes for hvert scenarie situa-
tionen, hvor vejdæmning og jernbroen nedbrydes og fjernes, idet der her 
tages udgangspunkt i, at Forsvaret kan undvære køremuligheden til den 
vestlige del af øvelsesterrænet. 
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I alle situationer fjernes sandfanget ved jernbroen, idet der efter søre-
tableringen ikke vil være behov for et sandfang på stedet. 
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2 Registreringer 

2.1 Afgrænsning 
Undersøgelsesområdet ved Rosborg Sø omfatter i princippet det areal, der er 
opmålt ved laserscanning, og som fremgår af tegning 002. Mere snævert om-
fatter undersøgelserne et område, der mod nord afgrænses af det tidligere va-
dested over Mønsted Å, som er beliggende ca. 200 m syd for hovedvej A16. 
Mod syd afgrænses området af dalskråningerne omkring de to tilløb til Møn-
sted Å, mens området mod øst og vest afgrænses af stejle skråninger. Under-
søgelsesområdet udgør i størrelsesordenen 106 ha. 
 

2.2 Opmåling og terræn 
Forundersøgelsen er udarbejdet, således at alle koter er angivet i m DVR90. 
Koter er omregnet fra DNN til DVR90 med en korrektion på -5,0 cm. 
 
Der er gennemført en flyoptaget laserscanning af selve søområdet, samt tilhø-
rende relevante omgivelser. Dette projektelement er udført af Cowi A/S, Paral-
lelvej 2, 2800 Kongens Lyngby, der således optræder som underleverandør i 
opgaveløsningen. Laserscanningen er gennemført som et led i en landsdæk-
kende undersøgelse, som flere firmaer hver især er i gang med at gennemfø-
re. 
 
Cowi A/S har således leveret data som DTM i ASCII-format og udtyndede ter-
rænpunkter samt højdekurver med 25 cm ækvidistance i MapInfo-format. Ko-
ordinatsystemet er relateret til UTM/Euref89. Cowi har angivet følgende usik-
kerheder: På hårde overflader som f.eks. asfalt er usikkerheden vurderet til 8 
- 10 cm, mens den er vurderet til det dobbelte på mere labile overflader. Den 
plane nøjagtighed angiver Cowi til en middelfejl på omtrent 0,7 m. De angivne 
usikkerheder vurderes fuldt tilstrækkelige som grundlag for forundersøgelsen. 
 
Herudover er der gennemført mindre opmålingsarbejder af Orbicon i undersø-
gelsesområdet, herunder af vejforbindelsen over søområdet ved jernbroen i 
områdets nordlige tredjedel, samt enkelte bundkoter i udløbet fra Movsø, der 
er beliggende kort nedstrøms for jernbroen. Selve jernbroen samt et sandfang 
beliggende lige nord for broen på Mønsted Å’s østside er ligeledes indmålt. Or-
bicons opmålinger er gennemført med Leica GPS-udstyr. Ved opmåling med 
GPS vurderes usikkerheden på x- og y-koordinaterne samt højden (z) at være 
ca. ± 5cm. Opmålingen er gennemført i DVR90. 
 
Det var ligeledes planlagt, at der skulle gennemføres opmåling af de 2 tilløb til 
Mønsted Å i området sydlige ende. Resultatet af laserscanningen viser imidler-
tid, at skrænterne omkring disse tilløb inden for undersøgelsesområdet er så 
høje, at selv en ganske betydelig vandstandshævning ikke vil kunne påvirke 
afvandingstilstanden på arealer beliggende uden for det af Feldborg Stats-
skovdistrikt afgrænsede projektområde. Derfor er opmålingen af disse vandløb 
udeladt. 
 
Ådalen omkring Mønsted Å inden for undersøgelsesområdet er smal og meget 
markant. Ådalen er mellem ca. 100 og ca. 500 m bred, men typisk har den en 
bredde på ca. 300 m. De lavt liggende centrale dele af den gamle søbund er 
meget flad med ensartet terræn. I områdets nordlige fjerdedel nord for jern-
broen ligger terrænet i intervallet kote 24,00 - 24,50 m DVR90, mens det i 
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hovedparten af det resterende område ligger i intervallet kote 24,50 - 25,00 m 
DVR90. Kun i området helt mod syd (de sydligste ca. 200 m) stiger den cen-
trale del til kote 25,00 - 27,00 m DVR90. 
 
Mod både øst og vest stiger terrænet meget brat til kote 40 m DVR90 eller 
mere. I området nord for Movsø og Øst for Mønsted Å når skrænterne dog ikke 
denne højde, men terræn i kote 30 m DVR90 forekommer hyppigt i kort af-
stand fra den afvandede søbund. 
 

2.3 Kulturtekniske forhold 
2.3.1 Afvandingshistorie 

Den tidligere Rosborg Sø havde ifølge Videnskabernes Selskabs kort fra 1800 
(figur 2.3.1) en udstrækning på ca. 75 ha.  
 

 
Figur 2.3.1: Den tidligere Rosborg Sø, som den fremgår af Videnskabernes Selskabs kort fra 
1800. 

 
Rosborg Sø blev tørlagt i 1868 (Skive Folkeblad 1937), og den tidlige afvan-
ding fremgår af det historiske kort fra 1880 (figur 2.3.2), hvor søen i hele sin 
udstrækning er vist med fugtigbundssignatur. Tørlægningen muliggjorde dog 
kun inddragelse i egentlig landbrugsmæssig drift på ganske små arealer, idet 
søens afvanding ikke var gennemført med tilstrækkelig effektivitet.  
 
Det næste afvandingsforsøg blev gjort i 1917, hvor 2 eventyrere købte søen, 
der var på ca. 100 tdr. land. De byggede en vindmølle, der skulle pumpe van-
det ud, men nu er der det ved vind, at den ikke altid blæser. Projektet måtte 
opgives, og møllen faldt sammen, men fundamentet kan stadig findes (Prin-
sens Livregiment 2003). 
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I 1930’erne blev der imidlertid gennemført betydelige arbejder med henblik på 
at udnytte den gamle søbund mere intensivt. 
 
Ved kendelse af 17. februar 1931 af vandsynet for Daugbjerg-Mønsted-Smol-
lerup Kommune og landvæsenskommissionskendelse af 27. marts 1934 blev 
det bestemt, at et projekt til en forbedret afvanding af arealerne i den udtør-
rede Rosborg Sø skulle fremmes ved uddybning af afløbet gennem søen samt 
af en kortere strækning af den nedenfor liggende vandløbsstrækning Krogs-
gaard Å (Mønsted Å). 
 
 

Figur 2.3.2: Rosborg Sø som den fremgår af det historiske kort fra ca. 1880 (til venstre), af 4 
cm kort fra 2004 (i midten) samt af det seneste ortofoto fra 2004 (til højre). Gul streg er af-
grænsning af undersøgelsesområdet. 

 
Arbejdet blev påbegyndt i 1935, men under arbejdets udførelse fremkom der 
så store vanskeligheder med uddybningsarbejdet ved afløbet gennem søen, at 
det var under overvejelse at standse arbejderne. Arbejdet viste sig at være 
ualmindeligt vanskeligt på grund af at utallige vældkilder gang på gang skød 
kanalens sider sammen, så man bogstaveligt måtte begynde forfra igen.  
 
Det viste sig nødvendigt at støtte kanalen ved en række omfattende sikrings-
arbejder, men også dette bød på store vanskeligheder. I tilfælde, hvor man 
havde regnet med 2 m lange pæle til nedramning, måtte der ikke mindre end 
7 m’s længde til, før der opnåedes rimelig konsolidering. På dette tidspunkt 
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var man imidlertid langt fra færdiggørelse af projektet, men de budgetterede 
omkostninger på kr. 30.000,- var opbrugt. 
 
Sagen blev derfor gennem landbrugsministeriet indbragt for en afvandings-
kommission til behandling af spørgsmål om arbejdets videreførelse eller even-
tuelle standsning. Det blev dog afgjort, at arbejdet skulle videreføres, og der 
blev givet tilsagn om endnu et lån på kr. 30.000,-. 
 
Arbejdet blev gennemført ved sikring af kanalen ved pælenedramning over en 
4 km lang strækning. Der blev desuden gennemført etapevise oprensninger 
over den 2 årige anlægsperiode, hvor der var beskæftiget mellem 10 og 35 
mand, hyppigst ca. 20 (Skive Folkeblad 1937). Efter at der gennem landvin-
dingsmidlerne blev ydet tilskud til færdiggørelsen, blev sagen afsluttet ved af-
vandingskommissionskendelse af 18. december 1947.  
 
Af hensyn til den fremtidige vedligeholdelse blev vandløbet gennem søen samt 
2 mindre tilløb optaget som sognevandløb i Daugbjerg-Mønsted-Smollerup 
Kommune, og vedligeholdelsen blev herefter foretaget ved kommunens foran-
staltning (Daugbjerg-Mønsted-Smollerup Kommune 1949). 
 
På grund af bundforholdene i det udtørrede søområde har det ikke været mu-
ligt at overholde i den afsluttende kendelse angivne dybder m.m., og da der i 
tidens løb er forekommet sætninger i terrænet, har de lave arealer ikke kun-
net opnå den fulde nyttevirkning af oprensningsarbejdet. 
 
Ved forsvarets overtagelse af arealerne til øvelsesplads, blev sognerådet an-
modet om at nedlægge vandløbet som sognevandløb, hvilket skete ved sogne-
rådsbeslutning godkendt af Viborg Amtsråd ved skrivelse af 23. februar 1966 
(Landvæsensnævnet 1967).  
 
Da de omkring vandløbet i Rosborg Sø liggende arealer ikke længere havde 
landbrugsmæssig interesse, og for at lette vedligeholdelsen af vandløbet blev 
de regulativmæssige bestemmelser (Daugbjerg-Mønsted-Smollerup Kommune 
1949) om vandløbets bundkoter ændret, således at disse blev hævet ca. 60 - 
85 cm, mens regulativets bestemmelser om en årlig oprensning blev fastholdt. 
Herved fremkom vandløbet nugældende dimensioner, som er omtalt i afsnit 
2.3.2. 
 
Siden forsvarets overtagelse af arealet har store dele ligget hen som naturom-
råde, og den gamle søbund er ikke egnet til kørsel, og området benyttes der-
for heller ikke til militærkørsel. Terrænet vest for søen indeholder dog en kø-
rebane for hjulkøretøjer og pansrede køretøjer, men der er minimal kørsel 
udenfor køresporet, og der er forbud mod kørsel med kampvogne. Adgang til 
området vest for søen sker via jernbroen over Mønsted Å i dennes ca. st. 
2260, og terrænet bruges blandt andet til natkørsel. 
 
I dag består den tidligere sø af en vidtstrakt moseflade og hængesæk på i alt 
59 ha (Prinsens Livregiment 2003). Mosefladen er under kraftig tilgroning af 
birketræer og især pilebuske, specielt i den sydlige del. I den nordlige del af 
Rosborg Sø, på begge sider af jernbroen, er der stadig rester af den gamle 
søflade i form af 3 småsøer, der tilsammen udgør 6,3 ha (Prinsens Livregiment 
2003). Langs syd og vestkanten omgives søen af kreaturafgræssede enge på 
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19,6 ha. Af særlig interesse er de berømte vældmoser på skrænterne ned til 
søfladen, hvor vandet pibler frem ud af skrænterne hele året rundt.  
 

2.3.2 Vandløb 
Rosborg Sø med underliggende væld danner udspringet af Mønsted Å. Gennem 
hele forløbet strømmer åen i dag som en gravet kanal bag faskiner langs øst-
kanten af søen. I nordenden ligger åen dybt i terrænet med stejle brinker. 
 
Mønsted Å er på hele strækningen inden for undersøgelsesområdet privat 
vandløb, hvor forsvaret forestår vedligeholdelsen, og hvor vandløbsmyndighe-
den er Viborg Kommune.  
 
Som det fremgår af afsnit 2.3.1, blev der i 1967 (Landvæsensnævnet 1967) 
opstillet nye regulativmæssige dimensioner, der forsat skal overholdes. Møn-
sted Å er på strækningen gennem Rosborg Sø 3.620 m lang, og vandløbets 
regulativmæssige dimensioner fremgår af tabel 2.3.1. 
 

Tabel 2.3.1: Mønsted Å’s dimensioner på strækningen gennem Rosborg Sø (Landvæsens-
nævnet 1967). Bundkoterne er omregnet fra DNN til DVR90 (DVR90 = DNN - 5 cm). Jern-
broen passerer i dag Mønsted Å i ca. st. 2260. 

Station 

m 

Bundkote 

m DVR90 

Fald 

‰ 

Anlæg Bundbredde 

m 

Bemærkning 

0 24,20 x x x Øvre ende 

12 24,19     

  0,75 0,75 1,0  

283 23,97     

461 23,85 x x   

673 23,82     

    1,2  

983 23,77     

1263 23,73   x  

1412 23,71   1,5  

1712 23,66     

  0,2  x  

1974 23,62   1,8  

2165 23,59     

2300 23,47 x    

2398 23,43  1,0 x  

2638 23,33     

  0,4    

2844 23,25   2,0  

3096 23,15    Ved Skole bro 

(Vadested)  

3325 23,06     

3571 22,96     

3600 22,95  x x 20 m op-

strøms A16 

3620 22,45 x x x Sydlig side af 

A16 
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I vandløbets sydlige ende findes 2 tilløb, Tilløb fra sydøst og Tilløb fra sydvest. 
Tilløbenes regulativmæssige dimensioner fremgår af tabel 2.3.2 og tabel 
2.3.3. Tilløb fra sydøst er tilløb til Mønsted Å i dennes st. 0, mens Tilløb fra 
sydvest har udløb i Tilløb fra sydøst i dennes st. 130. 
 

Tabel 2.3.2: Dimensioner for tilløb fra sydøst (Landvæsensnævnet 1967). Bundkoterne er 
omregnet fra DNN til DVR90 (DVR90 = DNN - 5 cm). 

Station Bundkote 

m DVR90 

Bemærkning 

0 27,10  

130 25,85 Tilløb fra sydvest 

250 25,20  

295 24,64 Overfaldskant i bygværk 

 

Tabel 2.3.3: Dimensioner for tilløb fra sydvest (Landvæsensnævnet 1967). Bundkoterne er 
omregnet fra DNN til DVR90 (DVR90 = DNN - 5 cm). 

Station Bundkote 

m DVR90 

Bemærkning 

0 26,60  

138 25,85 Udløb i tilløb fra sydøst 

 
Det fremgår af regulativet fra 1949 (Daugbjerg-Mønsted-Smollerup Kommune 
1949), at der i overgangen mellem Tilløb fra sydøst og Mønsted Å var etable-
ret et sandfang, afgrænset af et lavt dige mod den afvandede sø, og hvor der 
var etableret en overfaldskant mod søen med udløb i Mønsted Å i kote 23,33 
m DVR90. Disse bygværker blev eftersøgt ved opmålingsarbejdet i området d. 
4. oktober 2006, men de kunne ikke erkendes i terrænet. De kan heller ikke 
erkendes ud fra Cowis laserscanning af området, hvilket antageligt skyldes 
manglende vedligeholdelse af sandfanget gennem mange år. 
 
Mønsted Å er nedstrøms hovedvej A16 kommunevandløb i Viborg Kommune, 
og det gældende regulativ er fra 2003 (Viborg Amt 2003). Kommunevandløbet 
starter med st. 0 i broindløbet under hovedvej A16, og slutter med Jordbro Å’s 
udløb i Hjarbæk Fjord i st. 22467. 
 

2.3.3 Detaildræning 
I forbindelse med udarbejdelse af forundersøgelsen har Orbicon søgt oplysnin-
ger i selskabets drænarkiv. Her er der kendskab til 3 drænsystemer, der alle 
er beliggende i undersøgelsesområdets sydlige ende. Det ene system (Hede-
selskabets sagsnr. K16095) er beliggende på matr.nr. 4b Vedhoved By, Daug-
bjerg langs den østlige afgrænsning af Tilløb fra sydvest. Hoveddrænlednin-
gernes ca. placering fremgår af tegning 004, og projektet er udført i 1956. 
 
Det netop omtalte drænsystem er suppleret med flere detaildræn i 1982 (He-
deselskabets sagsnr. 302-80.086).  
 
Endelig er der gennemført detaildræning af arealet omkring Tilløb fra Sydøst 
på den ca. 500 m lange strækning mellem de 2 veje, der krydser vandløbet li-
ge nord for ejendommen Lilleskov. Dræningen er gennemført på matr.nr. 1b 
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Rosborg By, Mønsted. Denne dræning er gennemført i 1957 (Hedeselskabets 
sagsnr. K16462). 
 
Der tages forbehold for drænenes nøjagtige placering, ligesom der kun er an-
givet terræn og drændybde i lokalt system. Drænene formodes at være lagt i 
en oprindelig dybde på ca. 1,0 - 1,3 m, men de kan på grund af sætninger nu 
ligge tættere på terræn. 
 
I drænarkivet findes yderligere materiale vedrørende detaildræning af arealer 
på begge sider af Tilløb fra Sydøst lige opstrøms tilløb af Tilløb fra Sydvest 
(Hedeselskabets sagsnr. 302-80.085). Denne dræning er dog aldrig gennem-
ført, i det der efter ansøgning blev nedlagt forbud mod dræning, da arealet var 
omfattet af den daværende naturfredningslovs § 43. Samtidigt viste okkerun-
dersøgelser, at dræning ville medføre en betydelig okkerbelastning af vandlø-
bet, da jordbunden havde et indhold af fri pyrit på ind til 3,4 %.  
 

2.3.4 Kildevæld 
I delområdet syd for jernbroen findes en lang række kildevæld, hvor vandet 
pibler ud året rundt. Rambøll (2003) gennemførte for Skov- og Naturstyrelsen 
en kortlægning af vældene i juni 2003, hvor den afvandede søs randområder 
blev gennemtravet, og de konstaterede kildevælds position blev registreret 
med håndholdt GPS-udstyr. Der findes således ikke en sikker højdeangivelse 
af deres placering, men sammenholdt med højdemodellen kan der dog opnås 
en rimelig sikker højdeangivelse. 
 
Rambøll (2003) fandt ved besigtigelsen 59 kildevæld i området, og deres pla-
cering fremgår af tegning 002 (digital leverance modtaget fra Rambøll 6. no-
vember 2006). Hyppigheden af kildevæld er størst på den afvandede søs vest-
side (39), idet der dog især ud for Mønsted Å’s ca. st. 1400 ligeledes findes en 
række væld på østsiden (i alt 20).  
 
De fleste af vældene (35) er beliggende på terræn beliggende under kote 27 
m DVR90. 2 af vældene er beliggende på terræn i intervallet kote 24 - 25 m 
DVR90, 4 er beliggende i intervallet kote 25,0 - 25,5 m DVR90, 3 er beliggen-
de i intervallet kote 25,5 - 26,0 m DVR90, mens hele 25 er beliggende i inter-
vallet kote 26,0 - 27,0 m DVR90. 24 af vældene er beliggende på terræn over 
kote 27,0, og de fleste af disse ligger højere end kote 30,0 m DVR90. 
 

2.4 Oplande, afstrømning, vandstande og vandbalance 
2.4.1 Oplande 

Orbicon har gennemført opmåling af relevante vandløbsoplande inden for un-
dersøgelsesområdet, og resultatet heraf fremgår af tabel 2.4.1 og tegning 
001.  
 
Det fremgår af tabellen, at det topografiske opland til Rosborg Sø ved vade-
stedet i Mønsted Å’s ca. st. 3100 udgør ca. 28,0 km² ha. 2 tilløb fra syd dan-
ner begyndelsen af Mønsted Å, og disse tilløb har et samlet opland på 4,43 
km². Herudover findes der et betydeligt tilløb til Mønsted Å på projektstræk-
ningen, nemlig udløbet fra Movsø. Dette opland udgør ved udløbet i Mønsted Å 
14,42 km².  
 
Det laterale (eller direkte) opland til Rosborg Sø i st. 3075 udgør således 9,15 
km². 
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Tabel 2.4.1: Topografiske oplande for undersøgelsesområdet ved Rosborg Sø. 

Beskrivelse Stednr.  Regulativmæssig statione-
ring i Mønsted Å 

Opland 
km² 

Tilløb fra sydvest 190029 - 3,6 

Tilløb fra sydøst 190163 - 0,83 

Mønsted Å lige efter sammen-
løb af de 2 tilløb 

- - 4,43 

Mønsted Å ved jernbroen 190141 2260 11,58 

Udløb fra Movsø 190164 2325 14,42 

Mønsted Å ved Vadestedet 190028 3100 28,00 

Mønsted Å ved A16 190025 3620 28,90 

 
2.4.2 Afstrømning 

Til vurderingen af afstrømningsforholdene i Mønsted Å ved undersøgelsesom-
rådet er der anvendt data fra Viborg Amts målestationer i henholdsvis Jordbro 
Å og i Karup Å (st. 19.02 Jordbro Å, Jordbromølle (opland 110,85 km²) og st. 
20.05 Karup Å, Hagebro (opland 518,43 km²)). For stationen i Jordbro Å fin-
des der data for perioden 1984 - 2005, mens der for stationen i Karup Å findes 
data fra 1971 - 2005.  
 
På baggrund af det nævnte datagrundlag samt 34 vingemålinger gennemført i 
perioden 1977 - 1994 i Mønsted Å ved hovedlandevej A16 (Stednr. 190025 
Mønsted Å, A 16 Viborg - Holstebro, opland 28,9 km²) har Orbicon vurderet de 
i tabel 2.4.2 viste karakteristiske afstrømninger for Mønsted Å ved undersøgel-
sesområdet. De karakteristiske afstrømninger er således gældende for vandlø-
bene for den hydrometriske referenceperiode 1971 - 2000 (tabel 2.5.2). 
 

Tabel 2.4.2: Karakteristiske afstrømninger (l/sek/km²) for Mønsted Å ved undersøgelsesom-
rådet for den hydrometriske referenceperiode 1971 - 2000. 

Afstrømning 
l/sek/km² 

Medi-
an-

mini-
mum 

Som-
mer-

middel 
 

 

Årsmid
del 

 
 

Vin-
termid-

del 
 

Medi-
anmak-
simum 

 

5-års 
maksi-
mum 

 

10-års 
maksi-
mum 

 

Mønsted Å 5,8 7,3 8,4 9,3 18,0 22,3 25,6 

 
De karakteristiske vandføringer angivet i tabel 2.4.2 gælder for Mønsted Å, 
men anvendes ligeledes til vurdering af vandføringen i de mindre tilløb fra syd, 
idet der ikke findes et andet bedre datagrundlag for disse. Reelt vil minimum 
være mindre og maksimum være større i de små tilløb set i forhold til af-
strømningerne i Mønsted Å, hvorimod middelafstrømningerne vil være de sam-
me. 
 
I tabel 2.4.3 er de karakteristiske afstrømninger omregnet til karakteristiske 
vandføringer for de pågældende lokaliteter. 
 
Hedeselskabet gennemførte for Fjends Kommune i oktober 2005 en kontrol-
opmåling af Mønsted Å inden for undersøgelsesområdet med henblik på en af-
klaring af, om vandløbets faktiske dimensioner er i overensstemmelse med de 
dimensioner, der er fastsat i kendelsen fra 1967 (Landvæsensnævnet 1967). 
Undersøgelsen blev rapporteret i et notat, der er vedlagt forundersøgelsen 
som bilag 1.  
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Det var umuligt at gennemføre en opmåling af de opstrøms ca. 980 m, idet 
området er meget sumpet og tilgroet med pil, og vandløbet har et diffust for-
løb. Opmålingen viste desuden, at vandløbets faktiske bund i vandløbets ned-
strøms ca. 1.600 m (st. 2070 - st. 3602) ikke overholder kendelsen fra 1967, 
og at der ligger op til ca. 35 cm aflejringer. Herudover er vandløbets bund-
bredde på hele den opmålte strækning væsentligt større end krævet i kendel-
sen fra 1967. 
 

Tabel 2.4.3: Karakteristiske vandføringer (l/sek) for Mønsted Å med tilløb ved undersøgelses-
området. Vandføringerne er afrundet til højst 3 betydende cifre. 

Beskrivelse Opland 
km² 

Median 
mini-
mum 
l/sek 

Som-
mer-

middel 
l/sek 

 

Års-
middel 
l/sek 

 

Vin-
termid-

del 
l/sek 

Medi-
anmak-
simum 
l/sek 

5-års 
maksi-
mum 
l/sek 

10-års 
maksi-
mum 
l/sek 

Tilløb fra sydvest 3,6 20,9 26,3 30,4 33,3 64,6 80,4 92,3 

Tilløb fra sydøst 0,83 4,8 6,1 7,0 7,7 14,9 18,5 21,3 

Mønsted Å ved 
jernbroen 11,58 67,1 84,6 97,8 107 208 259 297 

Udløb fra Movsø 14,42 83,6 105 122 134 259 322 370 

Mønsted Å ved Va-
destedet 28 162 205 236 259 503 626 718 

 
Undersøgelsen viste, at Mønsted Å inden for undersøgelsesområdet på del-
strækninger gennemløber områder, der er så bløde og ufremkommelige, at 
det efterhånden ikke er muligt at foretage den vandløbsvedligeholdelse, som 
er fastsat i kendelsen fra 1967. Dette skyldes formentligt sætninger i den 
gamle søbund.  
 

2.4.3 Vandstande 
Til belysning af de eksisterende afvandingsforhold i ådalen er der gennemført 
vandspejlsberegninger for den opmålte del af Mønsted Å. Da der kun er gen-
nemført opmåling af de nedstrøms ca. 1.640 m af vandløbet, er strækningen 
suppleret med de regulativmæssige dimensioner for strækningen mellem st. 0 
og st. 980 samt med dimensionerne for Tilløb fra Sydøst, der fremgår af ken-
delsen fra 1967 (Landvæsensnævnet 1967). Desuden er længdeprofilet for 
Mønsted Å nedstrøms undersøgelsesområdet suppleret med resultatet af den 
opmåling, som Viborg Amt har gennemført som grundlag for udarbejdelsen af 
det seneste regulativ for kommunevandløbet Mønsted Å (Viborg Amt 2003). 
 
Til beregningerne er benyttet Orbicons vandspejlsberegningsprogram VASP, og 
de er gennemført med 6 af de karakteristiske vandføringer omtalt i afsnit 
2.5.2 (der er ikke beregnet for årsmiddel) samt Manningtal 12 for medianmi-
nimum og sommermiddel, mens beregningerne for vintermiddel, medianmak-
simum og 10-års maksimum er gennemført med Manningtal 22. Manningtallet 
er et udtryk for den ruhed, der findes i vandløb. Tallet er lille ved stor ruhed 
og stort ved lille ruhed. 
 
Det fremgår af bilag 1, at vandløbet under de nuværende forhold på delstræk-
ninger ligger meget dybt i terrænet. Dette gælder blandt andet for stræknin-
gen mellem st. 1500 og st. 2250, hvor vandløbets bund ligger 2 - 3 m under 
terræn. På denne strækning er Mønsted Å adskilt ved et dige ind mød søområ-
de. Særligt udtalt er forholdet dog på strækningen omkring det gamle vade-
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sted (st. 3000 - st. 3300), hvor der påregnes etableret et stryg til opstemning 
af vandspejlet i det tidligere søområde. Her ligger vandløbsbunden mellem 
knap 2 m og ca. 5 m under det omliggende terræn. 
 
Resultatet af vandspejlsberegningerne fremgår af bilag 2. Det fremgår heraf, 
at den laveste vandstand fremkommer ved en vintermiddelafstrømning, hvil-
ket skyldes, at vandløbet om vinteren er grødefrit, hvorfor der i beregningerne 
er valgt et relativt højt Manningtal (lav ruhed). Vandstanden ved medianmini-
mumafstrømningen er stort set sammenfaldende med vintermiddelvandstan-
den, mens sommermiddelvandstanden ligger i størrelsesordenen 10 cm m hø-
jere end vintermiddelvandstanden. Dette skyldes den ret kraftige grødevækst, 
der findes i Mønsted Å inden for undersøgelsesområdet, hvorfor der er valgt et 
relativt lavt Manningtal (stort ruhed) til beregningerne. 
 
Selv ved meget store afstrømningshændelser forekommer der ikke over-
svømmelser af den gamle søbund, dels fordi vandløbet som tidligere nævnt 
ligger dybt i terrænet, og dels fordi dets bundbredde er væsentligt større end 
de regulativmæssige dimensioner. 
 
Ved en almindeligt forekommende vandstand (sommermiddel) i området ligger 
vandspejlet i vandløbets st. 0 i kote 24,39 m DVR90, mens vandstanden ved 
st. 3100 - st. 3200 ligger omkring kote 23,75 m DVR90. Dette svarer til et 
gennemsnitligt vandspejlsfald på ca. 0,2 ‰, og som det fremgår af bilag 2, er 
faldet ret jævnt fordelt ned gennem undersøgelsesområdet. 
 

2.4.4 Vandbalance 
Tilførslen af kvælstof til et vådområde er betinget af vandtransporten fra våd-
områdets opland og ud i vådområdet. For at kunne foretage en vurdering af 
kvælstoftransporten fra det laterale opland til vådområdet, er det nødvendigt 
med et kendskab til vandbalancen for området.  
 
Vandbalanceligningen er givet ved: 
 
N = Eakt + A0 + Au + ∆R, DMU (Hoffmann m.fl. 2003) 
 
hvor N er lig med den korrigerede nedbør, Eakt er den aktuelle fordampning, A0 
er overfladisk afstrømning fra hele nedbørsområdet (nettonedbør), Au er ud-
sivning eller indsivning af dybereliggende grundvand fra/til nedbørsområdet og 
∆R er opmagasinering af vand på jorden og i jordmagasiner. Da de hydrologi-
ske data er indhentet for en periode på 30 år (klimatiske referenceperiode, 
1961-1991), vil der ikke være nogen magasinændringer af betydning, hvorfor 
magasinleddet (∆R) kan negligeres. Da nedbørsområdet er karakteriseret ud 
fra det topografiske opland, kan ”grundvandstyveri” enkelte nedbørsområder 
imellem ikke udelukkes. ”Grundvandstyveri” kan medføre en afvigelse i det 
faktiske nedbørsområde. Selv om der eventuelt tilføres en del grundvand til 
området, er det vanskeligt at sætte tal på størrelsen Au, hvorfor denne må 
udelades som element i ligningen. Dette er dog generelt af mindre betydning 
for beregningerne, idet det omtalte ”grundvandstyveri” normalt har et be-
grænset omfang set i forhold til det samlede opland. 
 
Vandbalanceligningen kan således reduceres til følgende elementer: 
A0 = N - Eakt,. 
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Data for nedbør og potentiel fordampning er angivet for den klimatiske refe-
renceperiode 1961-1990 (Frich m.fl. 1997; Scharling 2000). Den angivne ned-
bør er en årssum fra en DMI nedbørsstation Løgstrup (station 21220) og udgør 
694 mm/år. Korrektionsfaktoren er opgjort til 16 % på årsbasis for denne sta-
tion (Frich m.fl. 1997). Den korrigerede årlige nedbørsmængde for undersø-
gelsesområdet kan derved beregnes til 805 mm.  
 
Den potentielle fordampning er fundet ud fra et gennemsnit af værdier fra fire 
20*20 km klimagrids fra området i og omkring undersøgelsesområdet (Schar-
ling 2000) og udgør som årssum 550 mm. Den aktuelle fordampning er be-
regnet ud fra en relation fundet mellem aktuel og potentiel fordampning fra fi-
re jyske vandløbsoplande (Hoffmann m.fl. 2003). Indregnes denne relation fås 
en aktuel fordampning på 435 mm/år. Nettonedbøren, der er et udtryk for den 
vandmængde, der afstrømmer via overfladisk afstrømning fra nedbørsområdet 
til undersøgelsesområdet, kan således beregnes til 370 mm/år.  
 
Den samlede gennemsnitlige vandtilstrømning fra oplandet til undersøgelses-
området kan beregnes til ca. 3,4 mio. m³/år, svarende til en arealspecifik af-
strømning fra det samlede nedbørsområde på 21,1, 19,1 og 18,2 l/sek/km², 
afhængigt af hvilket scenarie, der gennemføres (bilag 3.1, 3.2 og 3.3). Dette 
er en større afstrømning set i forhold til den afstrømning, der kan beregnes ud 
fra det hydrometriske datagrundlag for området (8,4 l/sek/km² for oplandet til 
søen, tabel 2.4.1).  
 
Forskellen mellem de 2 beregnede afstrømninger skyldes, at der er anvendt 2 
forskellige beregningsmetoder, hvoraf det hydrometriske datagrundlag vurde-
res at være det bedste, idet beregningen her er baseret på lange tidsserier fra 
nærliggende afstrømningsområder. Det hydrometriske datagrundlag anvendes 
i det følgende. Såfremt der i stedet blev anvendt de høje arealspecifikke af-
strømninger, ville det have resulteret i en væsentlig større næringstransport 
frem til undersøgelsesområdet end angivet i afsnit 7, hvilket vurderes ureali-
stisk på grund af den store andel af natur og skov/krat områder i oplandet til 
uområdet (afsnit 2.6). 
 

2.5 Geologi, landskab og jordbund 
2.5.1 Geologi og landskab 

Finderup Øvelsesplads er en del af Dollerup-Hald området, der har væsentlig 
betydning for studiet af forståelsen af Jyllands geografi og landskabsformer 
(Skov- og Naturstyrelsen og Hærens operative kommando 2001). Geologisk 
set er området et af de mest spændende af forsvarets arealer. Den sidste is-
tids hovedopholdslinie nåede frem til Vedhovedgårdområdet, som ligger lige 
syd for terrænet. Hele øvelsesterrænet var altså under sidste istid netop dæk-
ket af is, men lå ved selve iskanten, hvilket har præget landskabet på en ka-
rakteristisk måde. 
 
Mod nord ligger et randmorænelandskab udformet som et uregelmæssigt 
bakkeland af stor naturskønhed. Det opstod i forbindelse med isens af-
smeltning. Isens tryk og aflejringer har formet landskabet, som i dag 
fremstår som morænebakker og trykvandsområder med mængder af kil-
devæld. Disse forekommer især omkring dalsiderne, samt ved Rosborg Sø 
og ved Movsø. Selve Movsø er formentlig dannet som følge af afsmeltning 
af en dødisklump. 
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På øvelsesområdet findes tre store dalsystemer: 
• Rosborg Sø, som udgør den øvre del af Mønsted Å. 
• Langskovdal, som strækker sig far Movsø mod sydøst. Dalen er en 

smeltevandsdal dannet efter istiden. 
• Korsdal, som strækker sig fra Movsø mod nordøst over Bjerre Mose 

og Tougaard Mose op til Korsdal, og videre mod nord. Dalen er en 
tunneldal dannet i istiden under isen 

 
Området i sydkanten af Finderup Øvelsesplads og sydvest herfor lå uden 
for isen, og er derfor temmelig faldt. Her breder den af smeltevandsfloder-
ne skabte hedeslette sig ud i det, der geologisk set kaldes Alheden. Her 
ligger blandt andet Kongenshus Hede. 
 

2.5.2 Jordbundsforhold 
Så vidt der er Orbicon bekendt, findes der ingen detaljerede jordbundskort 
over undersøgelsesområdet. Jordbunden i området beskrives derfor ud fra ek-
sisterende kilder herunder især den geologiske overfladekartering. 
 
Den geologiske overfladekartering er gennemført af DGU (nu GEUS) gennem 
de seneste knap 120 år (start 1888), og på nuværende tidspunkt er ca. 80 % 
af landet karteret (Det kongelige danske geografiske selskab 1992). Karterin-
gen er udført med en boring pr. ca. 200 m, svarende til ca. 1 boring pr. 4 ha. 
Denne kartering er således væsentlig mere intensiv end den danske jordarts 
klassificering. Karteringen har omfattet udtagning og beskrivelse af jordbun-
den i ca. 1 m’s dybde. Den geologiske overfladekartering indeholder ikke un-
dersøgelser i skove, veje og byer.  
 
Jordbundsforholdene i oplandet til den fremtidige Rosborg Sø fremgår af figur 
2.5.1.  
 
Det fremgår af figuren, at jordbunden i hele oplandet udgøres af sand af for-
skellige lejringstyper. Opmålinger viser således, at 100 % af oplandet har san-
det jord. 
 
Selvom ovennævnte jordbundskartering viser, at hele oplandet består af 
sandaflejringer, må det forventes, at der centralt i projektområdet ligeledes 
forekommer områder med jordbund af organogen karakter, idet der er tale om 
gammel søbund. 
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Figur 2.5.1: Jordbundforholdene i oplandet (blå streg) til den fremtidige Rosborg Sø i følge 
Den geologiske overfladekartering. Lys Lilla: Morænesand. Grålilla: Ferskvandssand, sengla-
cial. Mørklilla: Ferskvandssand, postglacial. Gul: Smeltevandssand. Undersøgelsesområdet er 
vist med rød streg. 

 
2.6 Afvandingstilstand og arealanvendelse 
2.6.1 Afvandingstilstand 

Ved beregning af den eksisterende afvandingsdybde i undersøgelsesområdet 
omkring Mønsted Å er anvendt det MapInfo-baserede værktøj Vertical Mapper. 
Værktøjet er i stand til at beregne den vertikale differens mellem to højdemo-
deller (her: terrænmodellen samt den konstruerede ”vandspejlsmodel” på 
baggrund af vandspejlsberegninger ned gennem Mønsted Å, afsnit 2.4.3).  
 
De arealer, der er direkte påvirket af Mønsted Å’s vandspejl er vurderet ud fra 
en sommermiddelvandføring, der anses for at være et godt bud på den gen-
nemsnitlige påvirkning. Der regnes med et terrænniveau på 1,25 m over 
vandspejlet i vandløbet som værende den øvre grænse for de arealer, der er 
direkte påvirket af vandstanden i Mønsted Å. 
 
Der er gennemført en vurdering af de påvirkede arealer ved sommermiddel-
vandføringen, idet de påvirkede arealer er inddelt i 5 kategorier, der er be-
skrevet som følger: 
 
• Arealer dækket af Mønsted Å’s vandspejl. 
• Arealerne nærmest vandløbet med terræn beliggende fra 0 - 25 cm over 

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

• Arealer med terræn, der er beliggende mellem 25 og 75 cm over vand-
standen i vandløbet. Denne arealkategori svarer til våde enge. Arealerne 
vil kunne anvendes til græsning, og på de højest liggende dele vil der tilli-
ge være mulighed for høslæt. 
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• Arealer med terræn, der er beliggende mellem 75 og 125 cm over vand-
standen i vandløbet. Denne arealkategori svarer til tørre enge. Arealerne 
vil kunne anvendes til græsning og høslæt. 

• Arealer med terræn, der er beliggende mere end 125 cm over vandstan-
den i vandløbet. Arealerne ligger så højt, at de ikke påvirkes af vandstan-
den i vandløbene. Denne kategori udgør arealer, der er beliggende inden 
for undersøgelsesområdet, og hvor arealerne ikke påvirkes direkte af 
vandstanden i Mønsted Å.  

 
Den eksisterende afvandingstilstand i undersøgelsesområdet er vist på tegning 
004, og i tabel 2.6.1 er vist en opgørelse af ådalens nuværende afvandingstil-
stand. 
 
Som det fremgår af tabel 2.6.1, medfører den eksisterende vandstand i Møn-
sted Å, at den direkte påvirker afvandingstilstanden på et 58,4 ha stort areal. 
Den resterende del af det ca. 106 ha store undersøgelsesområde er således 
ikke direkte påvirket af vandstanden i Mønsted Å. 
 

Tabel 2.6.1:Klassifikation af arealer i Rosborg søområdet, der er direkte påvirket af vand-
standen i Mønsted Å. 

Arealklassifikation Areal 

ha 

Areal 

% 

Frit vandspejl (vandløb og søområder) 3,1 5,3 

Sump (afvandingsdybde 0 - 25 cm) 3,2 5,5 

Våde enge (afvandingsdybde 25 - 75 cm) 31,6 54,1 

Tørre enge (afvandingsdybde 75 - 125 cm) 20,5 35,1 

I alt 58,4 100,0 

 
2.6.2 Arealanvendelse 

Som det fremgår af figur 1.2.2, er hovedparten af undersøgelsesområdet dæk-
ket af naturarealer eller skov, og kun en meget lille del af randområderne ind-
går i landbrugsmæssig omdrift. En mere detaljeret opgørelse af den eksiste-
rende arealanvendelse fremgår af tegning 003. 
 
Ud fra eksisterende kortmaterialer (Kort- og Matrikelstyrelsens 4-cm kort samt 
det seneste luftfoto), er det for både det topografiske og det laterale opland til 
Mønsted Å vurderet, at ca. 48 % er dyrket, idet væsentlige dele oplandene er 
naturarealer, mens andre væsentlige dele er skovområder.  
 

2.7 Næringsstofbelastning 
En vigtig forudsætning for vurdering af næringsstofomsætningen i det retable-
rede vådområde er kendskab til næringsstoftransporten til undersøgelsesom-
rådet. Den nærmest liggende stoftransportmålestation i vandløbssystemet er 
st. 910-26 i Jordbro Å, som er sammenfaldende med den hydrometriske måle-
station 19.02 Jordbro Å, Jordbromølle, hvor oplandet er 110,85 km², eller ca. 
4 gange større end oplandet til Mønsted Å ved vadestedet (28,0 km², afsnit 
2.4.2). Fra Viborg Amts hjemmeside er der primo oktober 2006 hentet stof-
transportdata (Total-N, Total-P og gennemsnitlig vandføring) fra den pågæl-
dende station for årene 1984 - 2005.  
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På baggrund af de hentede stoftransportdata er der gennemført beregninger af 
årlige transporter (kg/år) samt årsgennemsnitlige koncentrationer (mg/l) for 
henholdsvis kvælstof og fosfor i den nedstrøms ende af undersøgelsesområdet 
(tabel 2.7.1).  
 

Tabel 2.7.1: Gennemsnitlige koncentrationer (mg/l) og årstransporter for henholdsvis kvæl-
stof og fosfor i den nedstrøms ende af undersøgelsesområdet (st. 190028 ved Vadestedet) i 
Mønsted Å beregnet på baggrund af data fra st. 19.02 Jordbro Å, Jordbromølle). Transporter-
ne i Mønsted Å er beregnet ved simpel arealkorrektion.  

År Total-N 

Koncentration 

mg/l 

Total-N 

Transport 

kg/år 

Total-P 

Koncentration 

mg/l 

Total-P 

Transport 

kg/år 

2005 2,2 18.946 0,09 814 

2004 2,3 21.658 0,10 953 

2003 2,4 21.186 0,14 1.248 

2002 2,6 29.697 0,10 1.158 

2001 2,7 28.448 0,12 1.301 

2000 2,9 32.666 0,13 1.518 

1999 2,9 29.635 0,12 1.262 

1998 2,5 23.445 0,11 1.032 

1997 2,3 17.475 0,10 749 

1996 2,8 21.693 0,13 977 

1995 3,4 37.246 0,11 1.214 

1994 3,3 37.326 0,13 1.429 

1993 3,0 26.854 0,10 917 

1992 3,0 27.354 0,10 929 

1991 2,9 26.313 0,10 938 

1990 3,2 29.790 0,12 1.082 

1989 3,1 30.109 0,17 1.650 

1988 3,2 36.785 0,19 2.227 

1987 - - - - 

1986 3,0 32.973 0,15 1.633 

1985 3,2 36.368 0,22 2.557 

1984 3,4 41.058 0,27 3.159 

Gennemsnit 

1984 - 2005 2,9 28.906 0,13 1.369 

Gennemsnit 

1996 - 2005 2,6 24.485 0,12 1.101 

 
I nærværende projekt gennemføres en vurdering af belastning med nærings-
stofferne kvælstof og fosfor i undersøgelsesområdet. Afsnittet er opdelt i et af-
snit omkring kvælstof og i et omkring fosfor, da disse stoffers transportegen-
skaber er væsentligt forskellige. Som det fremgår af tabel 2.7.1, er der hentet 
data for en 22 årig periode, men for at tage hensyn til den seneste udvikling i 
næringsstofudvaskningen fra arealer i det åbne land, er det i det efterfølgende 
valgt at basere vurderingerne på data fra den seneste 10 årige periode, der 
dækker både tørre og fugtige år.  
 
Endelig har Viborg Amt gennemført leverancer af vandkemidata for ca. det se-
neste års tilsyn med vandkvaliteten i indløbet til Mønsted Dambrug, der ligger 
ca. 3 km nedstrøms hovedvej A16. Resultaterne heraf fremgår af tabel 2.7.2. 
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Tabel 2.7.2: Vandmiljødata for ca. det seneste års analyser af vandkvaliteten i indløbet til 
Mønsted Dambrug, der ligger ca. 3 km nedstrøms A16. Prøverne er udtaget som tidspropor-
tionale prøver over 1 døgn, med start den viste dato. SS: Suspenderet stof. 

Dato Total N 

mg/l 

Total P 

mg/l 

Ammonium 

N 

mg/l 

SS 

mg/l 

Iltmætning 

% 

Vandføring 

l/sek 

13.07.2005 0,70 0,087 0,017 4,5 66 183 

03.10.2005 0,70 0,124 0,031 8,3 77 - 

04.05.2006 0,74 0,110 0,016 6,0 100 245 

15.05.2006 0,66 0,110 0,020 6,0 86 219 

07.06.2006 0,60 0,087 0,011 3,5 86 163 

16.08.2006 0,67 0,086 0,013 8,8 97 177 

05.09.2006 0,59 0,080 0,005 4,0 75 217 

Gennemsnit 0,67 0,100 0,020 5,9 84 201 

 
Det fremgår, at der er god overensstemmelse mellem gennemsnitskoncentra-
tionen af total P i tabel 2.7.1 og 2.7.2 (0,120 og 0,100 mg/l), mens der ikke 
findes samme gode overensstemmelse ved sammenligning mellem koncentra-
tionerne af total N (2,6 og 0,67 mg/l). Det er i alle tilfælde tale om relativt la-
ve koncentrationer, hvilket hænger sammen med den ekstensive arealudnyt-
telse i både det topografiske og det laterale opland til Rosborg Sø.  
 
Med hensyn til kvælstof vælges det at lægge størst vægt på data fra tabel 
2.7.1, idet der ligger en dataperiode på 10 år til grund for den beregnede stof-
transport. 
 

2.7.1 Kvælstof 
Kvælstofbelastningen af undersøgelsesområdet er dels vurderet med baggrund 
i DMU’s tekniske anvisninger nr. 19 (Hoffmann m.fl. 2003) med senere rettel-
ser og dels ud fra et kendskab til lokale stoftransportdata for undersøgelses-
området som beskrevet i tabel 2.7.1. 
  
Kvælstoftransport i vandløb 
På baggrund af datamaterialet for kvælstoftransport i tabel 2.7.1 og oplandene 
i tabel 2.4.1 er der ved simpel arealkorrektion beregnet kvælstoftransport for 
alle større åbne tilløb til Mønsted Å inden for undersøgelsesområdet. Resultatet 
af disse beregninger fremgår af tabel 2.7.3. 
 
Tabel 2.7.3: Kvælstoftransport (kg/år) i alle større åbne vandløb inden for undersøgelsesom-
rådet ved Mønsted Å. Beregningerne er gennemført ud fra kvælstoftransportdata i tabel 2.7.1 
og oplande i tabel 2.4.1. 

 Opland, 

km² 

N-

transport 

kg/år 

Kg 

N/ha/år 

Tilløb fra sydvest 3,6 3.148 8,7 

Tilløb fra sydøst 0,83 726 8,7 

Udløb fra Movsø 14,42 12.610 8,7 

Mønsted Å ved Vadestedet 28,0 24.485 8,7 
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Kvælstofbelastning fra det laterale opland 
Vurdering af kvælstofbelastningen er som ovenfor nævnt foretaget med ud-
gangspunkt i modelberegninger af kvælstoftransporten fra nedbørsområdet til 
undersøgelsesområdet. Beregningerne er angivet som en gennemsnitlig trans-
port af kvælstof fra det laterale opland til Mønsted Å.  
 
Ud fra eksisterende kortmaterialer (Geologisk jordartskortlægning, Den danske 
jordklassificering og Kort- og Matrikelstyrelsens 4-cm kort) samt iagttagelser 
på luftfoto og i felten, er det vurderet, at ca. 100 % af nedsivningsområdet er 
sandet jord, og at ca. 48 % er dyrket, idet en væsentlig del af det laterale op-
land er naturarealer, mens en anden væsentlig del er skovområder.  
 
I nærværende afsnit beregnes således kvælstoftilførslen til projektområdet 
ved Mønsted Å i henhold til Teknisk anvisning fra DMU, nr. 19 (Hoffmann m.fl. 
2003) med senere rettelser fra oktober 2005 (Skov- og Naturstyrelsen 
2007a). 
 
Ved beregning af kvælstoftilførslen fra det laterale opland til vådområdet tages 
udgangspunkt i nedenstående empiriske udtryk (se også afsnit 2.5.3 og bilag 
3.1 - 3.3): 

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

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

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

• Vandbalancen er beregnet til 370 mm på baggrund af en årlig korrigeret 
nedbørsmængde på 805 mm samt en årlig aktuel fordampning på 435 
mm. 

• Andelen af dyrket areal er opmålt til 48 %. 
• Andelen af sandet jord er vurderet til 100 %. 
 
Den samlede kvælstoftilførsel fra det laterale opland til undersøgelsesområdet 
kan således beregnes til 10,2 tons N/år (bilag 3.1 - 3.3). Denne tilførsel svarer 
til en arealspecifik udvaskning på 11,2 kg N/ha/år og en arealspecifik kvæl-
stofbelastning af undersøgelsesområdet på 96 kg N/ha/år eller 151, 137 eller 
131 kg N/ha/år for det fremtidige projektområde, afhængigt af hvilket scena-
rie, der gennemføres (afsnit 4.2).  
 
Samlet kvælstoftransport til undersøgelsesområdet 
Den samlede kvælstoftransport til undersøgelsesområdet fremgår af tabel 
2.7.4. Det fremgår heraf, at den samlede kvælstoftransport udgør i alt ca. 
26,7 ton N/år, hvoraf ca. 10,2 ton/år stammer fra det laterale opland. Belast-
ningen af undersøgelsesområdet svarer således til i gennemsnit 9,9 kg 
N/ha/år. 
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Tabel 2.7.4: Beregnet kvælstoftransport fra det samlede opland til undersøgelsesområdet ved 
Mønsted Å (efter DMU 2003). 

Beskrivelse Opland, 

km² 

N-

transport 

kg/år 

Kg 

N/ha/år 

Tilløb fra sydvest 3,6 3.148 8,7 

Tilløb fra sydøst 0,83 726 8,7 

Udløb fra Movsø 14,42 12.610 8,7 

Lateralt opland til Mønsted Å 9,15 10.200 11,2 

Transport i alt 28,0 26.684 9,9 

 
2.7.2 Fosfor 

Fosfortransport i vandløb 
På baggrund af datamaterialet for fosfortransport i tabel 2.7.1 og oplandene i 
tabel 2.4.1 er der ved simpel arealkorrektion beregnet fosfortransport for alle 
større åbne tilløb til Mønsted Å inden for undersøgelsesområdet. Resultatet af 
disse beregninger fremgår af tabel 2.7.5. 
 

Tabel 2.7.5: Fosfortransport (kg/år) i alle større åbne vandløb inden for undersøgelsesområ-
det ved Mønsted Å. Beregningerne er gennemført ud fra fosfortransportdata i tabel 2.7.1 og 
oplande i tabel 2.4.1. 

 Opland, 

km² 

P-

transport 

kg/år 

Kg 

P/ha/år 

Tilløb fra sydvest 3,6 142 0,39 

Tilløb fra sydøst 0,83 33 0,39 

Udløb fra Movsø 14,42 567 0,39 

Lateralt opland til Mønsted Å 9,15 359 0,39 

Transport i alt 28,0 1.101 0,39 

 
Den samlede fosfortransport til undersøgelsesområdet fremgår af tabel 2.8.5. 
Det fremgår heraf, at den samlede transport til undersøgelsesområdet ved 
Mønsted Å udgør i alt ca. 1.100 kg P/år, hvoraf ca. 359 kg P/år stammer fra 
det laterale opland. Den arealspecifikke fosfortransport er beregnet til 0,39 
kg/ha. 
 

2.8 Tekniske anlæg 
2.8.1 Bygninger 

Der er indenfor undersøgelsesområdet ikke registeret bygninger. ca. 75 m 
nordvest for det gamle vadested i Mønsted Å’s ca. st. 3100 ligger imidlertid en 
ejendom (Viborgvej 31, 8800 Viborg), der således ligger tæt på det fremtidige 
stryg. Bygningerne ligger på terræn i kote 29,0 m DVR90 eller højere. Fjends 
Kommune har i 2006 oplyst, at ejendommen ikke har kælder. 
 

2.8.2 Veje 
Ca. 200 m nord for undersøgelsesområdets nordlige afgrænsning passerer ho-
vedvej A16 Mønsted Å. Vejen berøres således ikke af projektet. 
 
Vejen på dæmningen i undersøgelsesområdets nordlige del er indmålt i forbin-
delse med forundersøgelsen. Vejen, som har karakter af markvej/jordvej, for-
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løber over Mønsted Å og giver mulighed for at passere over vandløbet via 
etableret jernbro (afsnit 2.8.4). 
 
Vejen er beliggende i kote 26,8 m - 25,2 m DVR90, lavest mod vest. Dvs. 
denne vej/dæmning skal potentielt omlægges/forstærkes, såfremt søvands-
pejlet opnår en højde der væsentligt overstiger de eksisterende normalvand-
spejl, der ligger omkring kote 24,0 m DVR90. Omlægningen skal kun ske, så-
fremt der er et fremtidigt ønske om at kunne krydse den fremtidige Rosborg 
Sø. Vejen bruges i dag til militært materiel, hvorfor det udover at hæve vejen 
kan være nødvendigt at styrke dæmningen yderligere.  
 
I den sydlige del af projektområdet nord for Vedhoved Plantage skærer ved 
undersøgelsesområdet en markvej fra ejendommen Lilleskov sydover mod 
Vedhoved Plantage. Vejen vurderes at ligge i kote ca. 30 m DVR90, hvilket er 
så højt, at den ikke vil blive påvirket af projektet. 
  
Markveje og stier. 
Selve undersøgelsesområdet gennemskæres af et utal af mere eller mindre 
permanente markveje. Vejene er mere eller mindre anlagt i forbindelse med 
brugen af øvelsesområdet. De fleste steder ligger de på så højt terræn, at de 
ikke bliver påvirket ved etablering af et højere vandspejl. Enkelte steder vil ve-
jen dog blive berørt, men dette vurderes ikke at være et problem for den 
fremtidige brug af området som militær øvelsesplads.  
 

2.8.3 Ledninger 
Der er søgt oplysninger omkring ledningsanlæg mv. ved ledningsejerregistret 
LER. 
 
Elforsyning 
EnergiMidt har leveret tegninger af deres installationer. Ingen er beliggende 
indenfor selve undersøgelsesområdet. 
 
Tele/telefon/kabel TV 
TDC Planudlevering. Telehøjen 1, 5220 Odense SØ.  
Global Connect A/S. Hørskrænten 3, DK-2630 Taastrup. 
 
Der er ingen telefon/tele og bredbåndkabler i undersøgelsesområdet. 
 
Der er ikke oplyst at være spildevandsledninger i undersøgelsesområdet. Det 
vurderes ikke at eventuelle nedsivningsanlæg udenfor undersøgelsesområdet 
vil blive påvirket af et fremtidigt søvandspejl. 
 

2.8.4 Boringer 
Der er i og i umiddelbar nærhed af undersøgelsesområdet registeret 6 borin-
ger, hvis placering fremgår af figur 2.8.1. I tabel 2.8.1 er boringernes DGU-
nummer, terrænkote, boringsdybden, anvendelsen, og om den er placeret i 
undersøgelsesområdet vist. 
 
Som vist i tabel 2.8.1, er der placeret en boring i undersøgelsesområdet. Bo-
ringen er placeret med en terrænkote på 30,73 m DVR90, og et vandspejl på 
26,57 m DVR90. Status på boringen kendes ikke. 
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Figur 2.8.1: Boringer i og i umiddelbar nærhed af undersøgelsesområdet, udtræk af Jupiter 
databasen 06.11.2006. Boring 66.1338 er placeret meget tæt på boring 66.1206. 

 
De øvrige 5 omtalte boringer er alle placeret meget tæt på undersøgelsesom-
rådets afgrænsning. Ingen af de omtalte boringer vil blive negativt påvirket 
ved hævning af vandspejlet i søen, idet de alle er beliggende på terræn, der 
ligger væsentligt højere ende det fremtidige vandspejl i søen. 
 

Tabel 2.8.1: Boringer i og i umiddelbar nærhed af undersøgelsesområdet. Koterne er omreg-
net fra DNN til DVR90 (DVR90 = DNN - 5 cm). 

DGU 

nummer 

Terræn-

kote 

 

[m 

DVR90] 

Borings-

dybde 

 

[m] 

Anvendelse Vandspejls-

placering [m 

DVR90] 

I undersø-

gelses-

området 

[ja/nej] 

66.1809 30,51 10 Undersøgelse 26,52 Nej 

66.1338 43,65 42 Markvanding 36,83 Nej 

66.1810 30,73 12 Undersøgelse 26,57 Ja 

66.1200 42,45 18,5 ? ? Nej 

66.1689 42,45 40 Vandforsyningsboring 35,01 Nej 

66.1126 34,62 20 Vandforsyningsboring 32,41 Nej 

 
2.8.5 Andre tekniske installationer 

Der er inden for undersøgelsesområdet registeret 2 andre installationer. 
 
På dæmningsvejen, der krydser Mønsted Å i dennes st. 2260, er der opsat en 
jernbro med et vandslug på 9 m. Jernbroen er vist på figur 2.8.1.  
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Jernbroens overflade har en minimumskote på ca. 26,3 m DVR90, mens det 
højeste punkt midt på broen er i kote 26,85 m DVR90. Underkanten af jern-
broen er i ca. kote 26,2 m DVR 90.  
 

  
Figur 2.8.1: Jernbroen, der passerer Mønsted Å i dennes st. 2260. Broen er forankret i beton-
støbninger på begge siderne. 

 
Et fremtidigt højt søvandspejl vil kunne påvirke jernbroen, der skal omlæg-
ges/fjernes, såfremt et fremtidigt søvandspejl bliver højere end ca. 25,75 m 
DVR90. Jernbroen er forankret i betonstøbninger på begge sider.  
 
Lige nord for jernbroen er etableret et sandfang. Sandfanget er vist på figur 
2.8.2. Sandfanget er etableret i et Ø160 beton rør. Koten på rør-top er ca. 26 
m DVR90. Et fremtidigt søvandspejl vil kunne påvirke sandfanget. Sandfanget 
skal eventuelt omlægges/fjernes, såfremt et fremtidigt søvandspejl bliver hø-
jere end ca. 25 - 26 m DVR90.  
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Figur 2.8.2: Sandfang placeret på østsiden af Mønsted Å lige nord for jernbroens østlige be-
tonfundament. 

 
2.8.6 Dambrug 

Mønsted Dambrug er beliggende ca. 3,5 km nedstrøms undersøgelsesområ-
dets nordlige afgrænsning kort nedstrøms tilløbet af Mønsted Bæk, der løber til 
kommunevandløbet i st. 2977 (Viborg Amt 2003). Dambrugets stemmeværk 
er placeret i Mønsted Å’s st. 3011.  
  
Stemmeværket er indrettet med styrtleje med en længde på 6 m, hvis bund 
skal ligge i kote 19,07 m DVR90. Styrtlejet afsluttes med et opspring i kote 
19,67 m DVR90. Flodemålsmærket er anbragt i kote 20,23 m DVR90, og 
tærskelkoten er 18,85 m DVR90. I stemmeværkets venstre side er indrettet 
en fisketrappe bestående af 3 kamre, hver på 150 x 200 cm. Indgangsåbnin-
gerne er 35 cm høje og 25 cm brede, og tærskelen ligger 10 cm over bunden i 
nærmeste ovenfor liggende kammer. Vanddybden i kamrene skal være mindst 
70 cm og bundkoterne i øverste kammer højst 19,41 m DVR90, mellemste 
kammer højst 19,29 m DVR90 og nederste kammer højst 19,18 m DVR90. Fi-
sketrappen skal være i funktion i det mindste i perioden 1. november til 31. 
maj. Flodemålsmærket til stemmeværket, en messingbolt, er indstøbt i fiske-
trappens øvre ende. 
 
Viborg Amt (2006a) har i forbindelse med ny vandindvindingstilladelse for 
Mønsted Dambrug (Viborg Amt 2006b) udarbejdet en faglig vurdering af dam-
brugets ansøgning om vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven.  
Ifølge den faglige vurdering har dambruget gennemsnitlige vandindtag været 
223 l/sek vurderet på baggrund af de 22 målinger, som der er gennemført i 
perioden 1997 - 2005 i forbindelse med dambrugets egenkontrol. Indtaget har 
svinget mellem 121 og 290 l/sek. 
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Ifølge den faglige vurdering (Viborg Amt 2006) er der vurderet de i tabel 2.8.2 
viste karakteristiske vandføringer i Mønsted Å ved dambrugets vandindtag. 
 

Tabel 2.8.2: Karakteristiske vandføringer i Mønsted Å ved indtaget til Mønsted Dambrug (Vi-
borg Amt 2006a). 

Karakteristisk hændelse Vandføring 

l/sek 

Medianminimum 250 

Sommermiddel 300 

Årsmiddel 330 

Vintermiddel 360 

Medianmaksimum 670 

10-års maksimum 950 

 
Ifølge Viborg Amts vandindvindingstilladelse (2006b) får dambruget i fremti-
den tilladelse til følgende indvinding: 
 

• Der indvindes aldrig mere end halvdelen af medianminimum fra vand-
løbet, svarende til en vandindvinding på maksimalt 125 l/sek. 

• Vandføringen i vandløbet påvirkes på ingen strækninger med mere end 
maksimalt 30 % af medianminimum. Dette svarer til, at dambruget 
ved en medianminimum vandføring højst må indvinde 30 % af 250 
l/sek, eller 75 l/sek. Alternativt kan der indvindes 125 l/sek, samtidigt 
med at der føres 50 l/sek tilbage til dambrugets indtag. 

 
Dambruget har påklaget indvindingstilladelsen, og klagen er ikke færdigbe-
handlet. 
 
Yderligere godt 1 km nedstrøms Mønsted Dambrug ligger Bryrup Dambrug, 
hvis stemmeværk er placeret i st. 4120. De 2 dambrug har samme ejer. 
 
Ejeren af Mønsted Dambrug har tidligere (1999) klaget til Fjends Kommune 
over forsvarets vedligeholdelse af Mønsted Å inden for Finderup Øvelsesplads, 
idet vedligeholdelsen i 1999 efter ejerens udsagn gav anledning til udledning 
af store mængder surt og iltfattigt vand, hvilket medførte, at der blev slået 
temmelig mange bækørreder ihjel på dambruget. 
 

2.9 Biologiske forhold 
2.9.1 Vandløbets miljøtilstand 

Miljøtilstanden i Mønsted Å er senest beskrevet detaljeret af Viborg Amt i 1995 
(Viborg Amt 1995). Vandløbet udspringer som tidligere nævnt i Finderup Plan-
tage inde på det militære øvelsesterræn. Herfra løber vandløbet i nordlig ret-
ning og krydser A16. Den øverste strækning løber gennem terræn, som er ved 
at springe i pilekrat. Omgivelserne består i øvrigt af et sumpet område, sted-
vist som søområder (nærmest jernbroen) og flere steder er der udviklet hæn-
gesæk. Der findes mange kildevæld i dalskråningerne (afsnit 2.3.4). 
 
Fysiske forhold 
Fra udspringet og til A16 er vandløbet overalt reguleret, og har en ringe fysisk 
variation. Det er flere steder omgivet af høje kunstige volde (figur 2.9.1). 
Bredden varierer ifølge Viborg Amt (1995) fra 2,5 til 4,5 m, og vanddybden 
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mellem 0,5 og 1,2 m. Disse dimensioner og vanddybder svarer godt til den 
kontrolopmåling, som Fjends Kommune lod gennemføre i oktober 2005 (Hede-
selskabet 2005, afsnit 2.4.2).  
 
Ved udspringet og på den øverste strækning inde på det militære terræn har 
vandløbet et svagt fald, og strømmen er ringe. Vandløbet er her for bredt i 
forhold til dets vandføring. Bunden består hovedsagelig af sand og aflejret or-
ganisk materiale, enkelte steder er der midt i strømrenden kortere stræknin-
ger med sand iblandet noget grus. Hele strækningen er kraftig påvirket af 
sandtilførsel, der kommer fra sandvejene på de skrånende ånære arealer på 
det militære øvelsesterræn. Specielt er tilløbet fra Movsø kraftigt belastet med 
sand, men også ved jernbroen modtager vandløbet meget sand. 
 
På strækningen er der ligeledes flere tilløb fra mosesøer, som ligger langs 
vandløbet, samt fra et antal drængrøfter, der afvander det tidligere søområde. 
Fra mange af disse grøfter tilføres vandløbet okkerholdigt vand og fra moseaf-
løbene tilføres endvidere organisk materiale. 
 
I afløbet fra Movsø er der en totalspærring med et samlet fald på 1,5 m (Vi-
borg Amt 1995), idet der dog er opsat et ålepas. Den fysiske kvalitet af det 
korte stykke vandløb mellem spærringen og udløbet i Mønsted Å er af B1 kvali-
tet. 
 

 
Figur 2.9.1: Del af Rosborg Sø fotograferet i sydlig retning fra jernbroen, der passerer over 
Mønsted Å, og søområdet ca. 1 km syd for hovedvejen mellem Holstebro og Viborg (A16). 
Bemærk den betydelige tilgroning med pilebuske i baggrunden. Det fremgår desuden, at 
Mønsted Å på denne strækning løber i søområdets østside afgrænset herfra ved et dige. 
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Forureningsmæssige forhold 
Tilledningen af organisk materiale fra moseområderne øverst i vandløbet på-
virker de øvre langsomt flydende dele i form af stedvis kraftige aflejringer af 
fint organisk materiale. Ifølge Viborg Amt (1995) blev vandløbets forurenings-
grad bedømt til II ved udspringet, mens forureningsgraden på den resterende 
strækning inden for undersøgelsesområdet blev bedømt til II - III.  
 
Ifølge Viborg Amts hjemmeside i september 2006 er målsætningen for vand-
løbsstrækningerne inden for undersøgelsesområdet en DVFI (Dansk Vandløbs 
Fauna Indeks) værdi på 5 og en god biologisk vandløbskvalitet. Ca. 1,5 km 
nedstrøms undersøgelsesområdet er målsætningen en DVFI værdi på 6 samt 
en meget god vandløbskvalitet. Ifølge samme hjemmeside viser de seneste 
undersøgelser, at der kun foreligger resultater fra 2 stationer, nemlig 1 i Tilløb 
fra sydøst og 1 i udløbet fra Movsø. Tilløbet fra sydøst har her en DVFI værdi 
på 5 med forringede fysiske forhold, mens udløbet for Movsø har en DVFI 
værdi på 4, men med acceptable fysiske forhold. Tidligere undersøgelser viser, 
at målsætningen for Mønsted Å ud for Blåbjerghøj var opfyldt (27.05.1994, 
DVFI værdi 5), mens den ikke var opfyldt ved A16 (21.05.1994, DVFI værdi 4) 
eller ved jernbroen ca. 100 m opstrøms udløbet fra Movsø (27.05.1994 DVFI 
værdi 4). 
 
Vegetation 
Opstrøms A16 er der stedvis en dækningsgrad af grøden på 60 %. Vegetatio-
nen er på denne strækning karakteristisk for langsomt strømmende vand med 
blød bund med arter som enkelt pindsvineknop og vandpest. Desuden findes 
manna- og højsødgræs, dunhammer, tagrør og enkelte pilebuske. 
 
Smådyrsfauna 
Vandløbsfaunaen er præget af de dårlige fysiske forhold og tilledningen af rig-
holdig organisk mosevand (Viborg Amt 1995). Faunaen er på strækningen 
domineret af slamelskende organismer, men der findes også mere hårdføre 
rentvandsarter. Fra Feddal (ca. 1 km nedstrøms A16) sker der en gradvis for-
øgelse af den fysiske variation og en ændring i artssammensætningen, således 
at der optræder flere rentvandsarter i kraft af de ændrede substratforhold. 
 
Fisk 
Langs hele strækningen inden for undersøgelsesområdet er der observeret ør-
red og tre-pigget hundestejle (Viborg Amt 1995). 
 
Krogsgård Bæk (Tilløb fra sydvest) udspringer i Vedhoved Plantage og er star-
ten på Mønsted Å. Bækken har gode fysiske forhold med gruset/stenet bund 
og god vandstrøm. Her blev fundet en fin selvreproducerende yngelbestand af 
ørred (Danmarks Fiskeriundersøgelser 2001).  
 
I Mønsted Å er de fysiske forhold ringe på forløbet gennem Rosborg Sø, idet 
der som tidligere beskrevet er jævn strøm og sandet og blød bund. Nedstrøms 
landevej A16 (Holstebrovejen) er Mønsted Å generelt et fint ørredvandløb med 
gode gyde- og yngelopvækst områder, og der er fundet en fin ørred bestand. 
 
Odder 
Odderen, som indgår i habitatområdets udpegningsgrundlag, er forholdsvis 
sjælden, men lever i store dele af Jylland. Odderen er observeret omkring 
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Mønsted Å og i Rosborg Sø ifølge registreringer i 1984 - 1998 (Skov- og Na-
turstyrelsen 2000). Desuden er der fundet ekskrementer af odder ved åens 
gennemløb under Holstebrovejen i 1999.  
 

2.9.2 Terrestriske forhold 
Rosborg Sø med tilhørende væld på skrænterne (tegning 002) udgør en lokali-
tet af stor botanisk betydning og en lokalitet af national og international bota-
nisk betydning, idet der forekommer rødlistearten Gul Stenbræk og den truede 
naturtype Paludella væld. 
 
Naturelementerne i den afvandede Rosborg Sø består hovedsageligt af mose 
og ferske enge. Derudover er der en del mindre søflader omkring jernbroen, 
hvor den største flade ligger syd for broen.  
 
Den tidligere Rosborg Sø har et næringsfattigt præg. Den næsten afvandede 
sø er i dag et stort moseområde, som bortset fra den nordlige del består af en 
stor hængesæk. Ifølge Natura2000 basisanalysen, som Viborg Amt (2006c) 
har gennemført, udgør arealet med mose/hængesæk 53 ha. Naturtypen er ik-
ke nærmere beskrevet i basisanalysen, men naturtypen er i Rosborg Sø områ-
det meget truet på grund af tilgroning, og især den sydlige del af området er 
under kraftig tilgroning med pilebuske. Hængesækområdet vurderes derfor 
langt i successionen mod mosedannelse.  
 
Omkring Rosborg Sø findes der engarealer, specielt langs syd og vestsiden af 
området. Engene afgræsses af kreaturer. Langs skrænterne findes vældmoser, 
hvor vandet pibler ud hele året.  
 
Vældene langs skrænterne kaldes Paludella-væld efter den sjældne Piberren-
sermos (Paludella squarrosa). I paludella væld vokser en særlig sjælden flora 
omfattende Gul Stenbræk, som er en indikatorart for Paludella væld.  
 
Gul Stenbræk er en rødlisteart, som kun findes nogle få steder i Midt- og 
Nordjylland. Den er kendt fra 7 lokaliteter i Danmark, hvoraf Rosborg Sø er 
langt den vigtigste og rummer omkring ca. 75 % af det samlede antal plante-
individer. Den vokser i moser, hvor koldt grundvand kommer op fra jorden. 
Planten vokser i områder, hvor der er en lavtvoksende urtevegetation uden 
opvækst af vedplanter og andre højtvoksende urter, og hvor næringsstofni-
veauet er lavt. Det er ofte nødvendigt med en regelmæssig pleje af Gul Sten-
bræks voksesteder, hvor buske og træer fjernes.  
 
Gul Stenbræk udgør ligeledes en væsentlig del af udpegningsgrundlaget for 
habitatområde nr. 37 (se afsnit 2.11), og på baggrund af de internationale og 
nationale forpligtigelser for beskyttelse af den sjældne art er der udarbejdet en 
”Handlingsplan for bevaring af den sjældne planteart Gul Stenbræk” (Skov- og 
Naturstyrelsen 2000). 
 
Ved Rosborg Sø er Gul Stenbræk blevet registreret af Viborg Amt i august 
2006 i et kildeområde i nærheden af Margrethevolden (tegning 005). Derud-
over er der ved registreringer i 2001 fundet følgende andre arter i den afvan-
dede søflade (tegning 005): Eng Troldurt, Vibefedt og Tæppegræs, som alle er 
gulliste arter. Derudover er fundet Maj-Gøgeurt, Kær-Dunbregne og Hvid 
Næbfrø, som er arter, der findes i fåtal i Viborg Amt.  
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Det fremgår ligeledes af tegning 005, at der ifølge Viborg Amt på flere lokalite-
ter vest for det tidligere søområde er registreret Bakke-Gøgeurt. Dette er en 
meget sjælden plante i Danmark, hvorfor der måske er tale om en skrivefejl. 
Der skulle måske have stået Bakke-Gøgelilje i stedet, men der er tale om 
gamle registreringer, så tolkningen er usikker.  
 
Lidt nord for foden af den sydligste del af Margrethevolden findes området su-
verænt vigtigste registrering, og de fundne registreringer i hele undersøgel-
sesområdet tyder på, at dette er den eneste tilbageværende bestand af Gul 
Stenbræk i området. Figur 2.9.2 viser et foto fra lokaliteten under blomstrin-
gen i 2006. 
 
 

 
Figur 2.9.2: Den vigtigste lokalitet for Gul Stenbræk ved Rosborg Sø (og i Danmark). Foto 
taget under blomstringen i 2006. (Foto: NatureEyes/Keld Mortensen). 

 
Der er godt nok registret 2 yderligere fund af Gul Stenbræk i området. Den 
ene registrering er gjort ca. 500 m sydsydvest for jernbroen (tegning 005), 
men fundet er fra 1890, og der er så vidt vides ikke gjort senere fund på loka-
liteten. Registreringen er gennemført på terræn i ca. kote 24,5 m DVR90. Den 
anden registrering er gjort ca. 150 m nordøst for den vigtigste lokalitet. Her er 
Gul Stenbræk registreret i 1984, 1986 og i 1991, men den er ifølge oplysnin-
ger fra Viborg Amt ikke genfundet ved senere eftersøgninger på lokaliteten. 
Terrænet ved lokaliteten ligger omkring kote 25 m DVR90. 
 
Viborg Amt forventer i øvrigt ikke, at arten ville kunne findes på denne lokali-
tet, da jordbunden slet ikke er den samme som ved udbredelsesområdet nord 
for Margrethevolden (Frits Rost, Viborg Amt). Der findes flere andre potentielle 
levesteder for Gul Stenbræk omkring Rosborg Sø, hvor forholdene er egnede 
for Gul Stenbræk, men hvor den endnu ikke er fundet. 
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I kildevældet nær ved Margrethevolden er der registreret mange blomster-
stande af Gul Stenbræk (3.900 - 6.400, Frits Rost, Viborg Amt), og antallet og 
udbredelsen varierer fra år til år. Ifølge basisanalysen for habitatområde 37 
(Viborg Amt 2006c) er bestanden på lokaliteten tilsyneladende i fremgang, 
hvilket fremgår af tabel 2.9.1. Om fremgangen er reel er usikkert, idet der 
dels er sket ændringer i optællingsmetoden, dels er der naturlige udsving i an-
tallet af blomstrende skud de enkelte år imellem. 
 

Tabel 2.9.1: Optællinger af Gul Stenbræk. *: Antallet var formentligt større (Viborg Amt 
2006c). 

År Antal blomsterstande 

1984 3.000 

1988 250* 

1998 2.089 

2004 4.429 

2005 6.463 

 
Viborg Amt har leveret digital afgrænsning af fundområdet. Fundområdet 
dækker ifølge Viborg Amt (2006c) et areal på ca. 0,4 ha, og terrænet skråner 
noget. Af tegning 005 fremgår fundområdets afgrænsning for henholdsvis 
2005 og 2006. I figur 2.9.3 er der vist et deltaljeret udsnit af området med 
den vigtige lokalitet, hvor fundområdernes afgrænsning fremgår med væsent-
ligt større tydelighed, ligesom de eksisterende afvandingsforhold i forhold til 
vandstanden i Mønsted Å er vist.  
 

 
Figur 2.9.3: Registreret afgrænsning af fundområder for Gul Stenbræk for 2005 (rød streg) 
og 2006 (blå streg). Desuden er helmeter højdekurver (tynd sort streg) vist, ligesom de eksi-
sterende afvandingsforhold i forhold til vandstanden i Mønsted Å fremgår. (Brune områder 
svarer til tør eng og grønne områder svarer til våd eng). 
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Fundområdet er meget fugtigt på grund af vældene langs skrænten, og grund-
vandstanden ligger omtrent i niveau med det eksisterende terræn. Den nuvæ-
rende vegetation er lav og domineres af en star-vegetation. Ifølge Viborg Amt 
vokser planten i løse klumper, hvor vandstandsniveauet ligger over rodskud-
det. Området bliver plejet ved kreaturgræsning, således at buske og trævege-
tation holdes nede. 
 
Fundområdet ligger i hele sin udstrækning både i 2005 og 2006 på terræn lige 
over kote 26 m DVR90 eller højere. Langt størsteparten af fundområdet ligger 
på terræn i intervallet kote 26,25 - kote 28,00, mens en lille del ligger på ter-
ræn højere end kote 28,00 m DVR90. En meget lille del af fundområdet ligger 
i intervallet kote 26,00 - 26,25 m DVR90. Disse dele udgjorde i både 2005 og 
2006 mellem 1 og 2 % af det samlede fundområde. Hovedparten af de regi-
strerede blomsterstande er fundet på terræn i intervallet ca. kote 27,00 - 
28,00 m DVR90 (Frits Rost, Viborg Amt). 
 

2.10 Kulturhistoriske fund og elementer 
I forbindelse med udarbejdelse af forundersøgelse har Orbicon rettet henven-
delse til Viborg Stiftsmuseum vedrørende arkæologiske interesser i forbindelse 
med projektet.  
 
Det er museets generelle vurdering, at en vandstandsstigning i Rosborg Sø vil 
være til gavn for mange fortidsminder. Blandt andet vil nedbrydningen af de 
oldsager, der er tildannet på eller udgøres af organiske materialer, givet vis 
blive reduceret i ukendt grad.  
 
Som det fremgår af figur 1 i bilag 4, er der registret 3 fund inden for den nord-
lige del af undersøgelsesområdet. Det drejer sig om en fintandet lystertand 
(fiskeredskab, nr. 98) samt 2 sværd (nr. 99 og nr. 105) fra henholdsvis bron-
zealder og ældre bronzealder. Desuden er der ligeledes inden for undersøgel-
sesområdet på en lokalitet lige øst for Skelhøj registreret fund af flinteredska-
ber samt rester af en båd. Herudover er der registret en række andre fund, 
der dog alle er placeret uden for undersøgelsesområdet. 
 

2.11 Plangrundlag 
Ifølge Viborg Amts Regionplan (Viborg Amt 2005) er Mønsted Å på hele stræk-
ningen inden for undersøgelsesområdet målsat som gyde- og opvækstområde 
for laksefisk (B1). Dette gælder ligeledes de 2 tilløb fra syd samt for afløbet fra 
Movsø. Kommunevandløbet Mønsted Å nedstrøms projektområdet er ligeledes 
målsat som gyde- og opvækstområde for laksefisk (B1). Målsætningen er ge-
nerelt ikke opfyldt (afsnit 2.9.1) på grund af den forringede vandløbskvalitet 
inde på det militære øvelsesterræn. Hertil kommer, at de fysiske forhold på 
denne delstrækning ikke tilbyder gydemuligheder. 
 
De målsatte vandløbsstrækninger er ligeledes omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens § 3 om beskyttelse af særlige naturtyper. Dette gælder desuden alle are-
alerne i den gamle søbund, ligesom meget væsentlig dele af det omgivende 
terræn ligeledes er omfattet af § 3. Arealerne i den gamle søbund er udlagt 
som moseområder, idet der dog mod syd omkring de 2 tilløb findes et mindre 
areal, der er udlagt som eng. Desuden findes et mindre område ved jernbro-
en, der er udlagt som sø. Meget væsentlige dele af det omkringliggende højere 
terræn er udlagt som hede (figur 2.11.1). Arealerne er ligeledes udpeget som 
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særligt værdifulde naturområder. Hele ådalen omkring Mønsted Å inden for 
undersøgelsesområdet er udpeget som SFL-område. Der findes ingen igang-
værende MVJ-aftaler i området. 
 
Herudover er meget væsentlige dele af undersøgelsesområdet udpeget som 
internationalt beskyttelsesområde under Natura 2000. Området udgør således 
det 74 ha store habitatområde nr. 37. Udpegningsgrundlaget er Gul Stenbræk 
og odder samt en række beskyttede naturtyper, der omfatter Næringsrige søer 
og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks (3150), Vandløb med vandplan-
ter (3260), Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
(6430), Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220) og Rigkær (7230). Da 
bestanden af Gul Stenbræk (Saxifraga hirculus) ved Rosborg Sø udgør en alt-
overvejende del af den danske bestand, og da der desuden kun er 11 lokalite-
ter i Danmark, hvor Gul Stenbræk vokser, er Rosborg Sø af meget stor betyd-
ning som en habitat af meget god kvalitet for arten. 
 
Selvom der siden afvandingen af området har udviklet sig større områder med 
hængesæk (Natura2000 naturtype 7140), er denne naturtype ikke en del af 
udpegningsgrundlaget, hvilket måske skyldes den fremskredne tilgroning med 
især pilebuske. Ifølge basisanalysen for habitatområde nr. 37 udgør det sam-
lede areal med hængesæk 53 ha fordelt på 2 større områder (Viborg Amt 
2006c). Herudover er der registreret hede (naturtype 4030, < 1 ha på 1 lokali-
tet) og Overdrev på sur bund (naturtype 6230, 4 ha fordelt på 9 lokaliteter). 
 
Arealerne omkring Mønsted Å nedstrøms undersøgelsesområdet er ligeledes 
udpeget som internationalt beskyttelsesområde under Natura 2000. Området 
strækker sig fra vadestedet i undersøgelsesområdets nordlige afgrænsning 
langs Mønsted og Jordbro Å helt frem til rute 26 (Viborg - Skive vejen). Områ-
det udgør således det 740 ha store habitatområde nr. 39, der er benævnt 
Mønsted og Daugbjerg kalkgrubber og Mønsted Ådal. Udpegningsgrundlaget er 
damflagermus og odder samt en lang række beskyttede naturtyper.  
 
Arealerne omkring Movsø og Mønsted Å fra ca. st. 2000 og nedstrøms er om-
fattet af åbeskyttelseslinien (naturbeskyttelseslovens § 16), der strækker sig 
ca. 150 m på begge sider af vandløbet/søen (figur 2.11.2). Der findes ingen 
beskyttede sten- og jorddiger inden for undersøgelsesområdet (se dog afsnit-
tet under Fredninger). Hele Finderup Øvelsesplads er i regionplanlagt som for-
svarsanlæg. 
 
Stort set hele den lavest liggende del af undersøgelsesområdet er kortlagt som 
okkerpotentielle områder dog uden eller med ubetydeligt okkerindhold. Som 
det fremgår af afsnit 2.3.3 findes der i det mindste lokalt områder, hvor pyrit-
indholdet (og dermed risikoen for jernudvaskning ved grundvandssænkning) 
er stort. 
 
Hele den gamle søbund er udpeget som lavbundsarealer, som er arealer, der 
kan forventes at have et afvandingsbehov. Udpegningen anvendes som bag-
grund for en vurdering af dræningsbehov, Ansøgning om MVJ-tilskud (ændret 
afvanding), etablering af vådområde o.s.v. Der er ikke, som en konsekvens af 
udpegningen, nogen administrative retningslinier/begrænsninger, der skal ta-
ges i betragtning. 
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Stort set hele undersøgelsesområdet er kortlagt som områder, hvor skovtil-
plantning er uønsket. Der findes ingen vandindvindingsinteresser i området 
(området er kortlagt som områder med begrænsede drikkevandsinteresser), 
idet der dog findes 3 mindre grundvandsindvindinger i området mellem de 2 
tilløb fra syd (afsnit 2.8.4). De er dog beliggende uden for undersøgelsesom-
rådet og på højt terræn, hvorfor projektet ikke vil have negativ indflydelse. 
 

 
Figur 2.11.1: Områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelse af særlige na-
turområder. Rød streg afgrænser undersøgelsesområdet. Blå streg er vandløb, mørkeblå prik-
ker viser søer, lyseblå viser moser, grønne prikker er enge mens lilla prikker er hede. 

 
Fredninger 
Vest for Rosborg Sø, ovenfor skrænten, ligger det store ejendommelige vold-
anlæg ”Margrethevolden”, hvis sydlige del strækker sig ind på øvelsesområdet. 
ud over at være et fredet fortidsminde i henhold til § 12 i naturbeskyttelseslo-
ven er Margrethevolden med omgivelser, i alt 4 ha, fredet ved en overfred-
ningsnævnskendelse af 4. oktober 1952 (Fredningsnævnet for Viborg Amts-
raadskreds 1952).  
 
Margrethevolden er aldrig blevet udgravet, men volden er Danmarks længste 
halvkredsvold på omkring 2,5 km. Den danner en halvbue mod vest, og støt-
ter sig med begge ender i Rosborg Sø. På vestsiden er der en lille voldgrav, 
som tyder på, at anlægget er vendt mod vest i forsvarsøjemed, eller måske er 
det bare der, jorden til volden er blevet opgravet. 
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Som det fremgår af figur 2.11.2, findes der i området omkring undersøgelses-
området en række fortidsmindepunkter (i det fleste tilfælde gravhøje), der alle 
er beliggende uden for undersøgelsesområdet, men den 100 m beskyttelses-
zone, der gælder for punkterne, overlapper i flere tilfælde dele af undersøgel-
sesområdet. 
 

 
Figur 2.11.2: Beliggenhed af fortidsmindepunkter samt fredninger i området omkring under-
søgelsesområdet ved Rosborg Sø. Vest for søområdet ses beliggenheden af den fredede Mar-
grethevolden (2 langstrakte områder) med omgivende beskyttelseszone. Desuden ses en 
række fortidsminder/fortidsmindepunkter(lilla punkter/streger) ligeledes med omgivende be-
skyttelseszoner (100 m). Den blå punkterede streg viser afgrænsning af sø- og åbeskyttel-
seslinien, mens den grønne punkterede streg viser skovbyggelinien. 
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3 Projektgennemførelse 

Efter ovenstående vurderinger af omfang og mulighederne for opretholdelse af 
et varigt vandspejl, er det valgt at arbejde videre med 3 scenarier, som be-
skrevet i afsnit 1.4. 
 
Scenarierne omfatter 3 forskellige vandspejl vist i nedenstående tekst: 

• Scenarie 1: fremtidigt vandspejl i kote 25,00 m DVR90 
• Scenarie 2: fremtidigt vandspejl i kote 25,50 m DVR90 
• Scenarie 3: fremtidigt vandspejl i kote 26,00 m DVR90 

  
Som tidligere nævnt i den indledende gennemgang af tekniske installationer, 
forefindes der meget få installationer som skal omlægges ved udførsel af et af 
de 3 scenarier. Således påvirkes ingen ledninger, bygninger, boringer og per-
manente veje af det hævede vandspejl i nogen af scenarierne. 
 
Derfor er de primære problemstillinger ved de 3 scenarier udformning af stry-
get i nedstrøms ende af Rosborg Sø, samt sikring af dæmningen og broen, så-
ledes at det hævede vandspejl er overens med disses funktion. For hvert sce-
narie belyses ligeledes en situation, hvor dæmning og jernbro fjernes. Det ek-
sisterende sandfang fjernes under alle omstændigheder, da søen vil fungere 
som et stort sandfang.  
 
Desuden vil foranstaltninger til sikringen af en tilstrækkelig vandføring til 
dambruget nedstrøms Rosborg Sø blive udført, således at der i anlægsfasen 
samt i perioden, hvor søen fyldes, ikke sker skade på dambruget. I forbindelse 
med anlægsarbejdet på stryget etableres der nedstrøms stryget et midlertidigt 
sandfang, som skal sikre, at der ikke sker sandvandring i anlægsperioden.  
 
Stryget bliver dimensioneret med en svagt slynget strømrende inden for det 
eksisterende profil med en bundbredde på 0,75 m og anlæg 1. Faldet er 10 ‰ 
i alle scenarier. Desuden etableres 3 - 5 hvilebassiner i selve stryget. Disse 
bassiner udformes med en vis overdybde således, at fisk og smådyr vil få mu-
lighed for hvil under den opstrøms passage. Der kan desuden etableres gyde-
pladser for ørred på stryget, idet vandhastighederne vurderes at være optima-
le. 
 
Inden der lukkes vand på søen, er det nødvendigt at rydde vegetationen i 
søområdet. Primært er det piletræer der skal fjerens. Således skal der udover 
rydningen ske en bearbejdning af vedmassen i form af knusning eller flisning, 
samt en udspredning/nedpløjning/bortkørsel af denne flis.  
 

3.1 Projekterede ændringer 
Ved udførelsen af projektet påregnes følgende anlægsarbejder gennemført 
(tegning 006): 

• Sikring eller fjernelse af jernbro.  
• Sikring eller fjernelse af vejdæmning. 
• Fjernelse af sandfang. 
• Udformning og opbygning af stryg. 
• Sikring af vandføring i Mønsted Å i anlægsfasen nedstrøms stryget. 
• Etablering af midlertidigt sandfang nedstrøms stryget. 
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3.2 Sikring eller fjernelse af jernbro 
I projektområdet er der i forbindelse med Forsvarets brug af området etable-
ret en jernbro og en dæmning over Mønsted Å (figur 2.8.1). 
 
Som beskrevet i afsnit 2.8.5 kan et fremtidigt sø vandspejl konflikte med bro-
en, når vandspejlet er over ca. kote 25,75 m DVR90. Underkanten af broen 
ligger i ca. kote 26,2 m DVR90, og variationer ved store afstrømninger kan 
hæve søens vandspejl til et kritisk niveau. 
 
Dette betyder, at såfremt de betonforankringer, der er lavet, er funderet kor-
rekt, hvilket må formodes, vil et vandspejl i scenarie 1 og 2 ikke påvirke bro-
en. 
 
I scenarie 3 vil et vandspejl i kote 26 m DVR90 betyde, at der skal ske foran-
staltninger således, at broen sikres mod korte fluktuationer samt for eksempel 
vindstuvninger i selve søen.  
 
Dette betyder, at selve broen omlægges. Der er 2 løsninger på dette problem, 
enten fjernes broen inklusiv betonfundamentet helt, eller også skal broen op-
lægges og hæves.  
 
Et forsigtigt bud på en bølgehøjde på en lavvandet sø med en middeldybde på 
0,5 - 1 meter kan beregnes til ca. 10 - 25 cm. Således foreslås det, at under-
kanten af broen hæves til kote minimum 26,75 m DVR90 for scenarie 3.  
 
Dette betyder, at broen, skal hæves ca. 55 cm. Omfanget af denne hævning 
er således, at der skal udføres nye betonkanter, opkørselramper samt en 
hævning af jernbroen. Desuden skal til- og frakørselsvejene hæves til samme 
niveau. Dette omtales i følgende afsnit.  
 
Såfremt jernbroen fjernes, skal betonen fra kanterne og opkørselsramperne 
ophugges. Dette svarer ca. til 28 m³ beton afhængig af funderingsdybden på 
kanterne. Betonen knuses og bortkøreres til godkendt deponi.  
 
Selve jernbroen og køreripperne optages og kan med stor sandsynlighed gen-
anvendes af Forsvaret. 
  

3.2.1 Sikring eller fjernelse af vejdæmning 
Sikringen af vejdæmningen skal ske således, at vejdæmningen kan bruges 
under de fremtidige forhold, eller alternativt nedlægges. Der er i nedenstående 
tekst forudsat, at det er nødvendigt at styrke og forhøje vejdæmningen, såle-
des at dens funktion opretholdes. Det anbefales, at der i forbindelse med de-
tailprojekteringen udføres 1 - 2 geotekniske boringer i selve vejdæmningen, så 
den nuværende styrke og behovet for eventuel forstærkning kortlægges.  
 
Vejdæmningen forbinder via jernbroen den østlige og vestlige bred af Rosborg 
Sø. Vejdæmningen er formodentlig opbygget af områdets sediment, hvilket vil 
sige sandet materiale. Selve beskaffenheden af denne dæmning kendes derfor 
ikke, og den jordmæssige styrke er således ikke kendt. Vejdæmningen bruges 
dog i dag som transportvej for køretøjer, så den må formodes at være meget 
velfunderet. 
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I den fremtidige situation vil begge sider af vejdæmningen blive vandfyldt. 
Dette kan påvirke stabiliteten af dæmningen, således at den nuværende styr-
ke ikke opretholdes. Selve vejdæmningen er beliggende i ca. kote 25,2 – 25,3 
m DVR90 på den vestlige side af Mønsted Å, mens den ligger i kote ca. 26,2 – 
26,30 på den østlige side af Mønsted Å.  
 
I scenarie 1 og 2 afgraves den nuværende dæmning til kote 24 m DVR90. 
Oven på den nu afgravede vejdæmning opbygges der en ny vejdæmning til 
kote 26,30 m DVR90 i sten (singels, ca. 5 - 6 cm i diameter). Opbygningen af 
skråningsanlægget er 1:2, således at stabiliteten sikres. Bredden af vejbanen 
på de nuværende ca. 4 m beholdes. For scenarie 3 opbygges vejdæmningen til 
kote 26,75 m jf. ovenstående afsnit.  
 
Tabel 3.2.1, viser de forskellige stenvolumener, der skal bruges til opbygnin-
gen af vejdæmningen. 
 

Tabel 3.2.1 Stenvolumener til brug for opbygning af vejdæmning.  

Scenarie Stenforbrug pr. 

meter dæm-

ning 

m3/m 

Sten volumen 

samlet 

 

m3 

1 + 2 19,8 1.750 

3 26,2 2.300 

 
En del af det afgravede materiale fra vejdæmning ville kunne tilbagebygges i 
den nye vejdæmning, mens resten må håndteres på anden vis (se nedenfor). 
 
Omfanget af materialeforbruget vil blive afklaret nærmere ved detailprojekte-
ringen, hvor der anbefales gennemført boreprøver i dæmningen. Desuden vil 
der være mulighed for en mindre styrkekrævende konstruktion, hvis vejdæm-
ningen ikke benyttes til bæltekøretøjer.  
 
Hvis vejdæmningen fjernes kan noget af materialet antageligt kunne bruges i 
stryget, mens resten kan udsættes i Mønsted Å, men begge løsninger kræver, 
at materialet lægges i mellemdepot, idet dæmningen skal fjernes inden vand-
spejlshævningen i området påbegyndes. Materialemængden vil variere afhæn-
gig af scenarievalget.  
 

3.2.2 Fjernelse af Sandfang 
Sandfanget vist på figur 2.8.2 fjernes. Eventuelt behov for tilbageholdes af 
sand fra det tilstødende øvelsesterræn sikres i Rosborg Sø. Alle konstruktions-
dele inklusiv ind- og udløbsbygværker samt rørledninger nedbrydes og fjernes 
på miljømæssig forsvarlig vis. 
 

3.2.3 Udformning og opbygning af stryg 
Stryget er ved alle 3 scenarier dimensioneret med en svagt slynget strømren-
de med en bundbredde på 0,75 m inden for det eksisterende profil og anlæg 
1. Faldet er 10 ‰ i alle scenarier. Vandløbsprofilet opbygges med en tydelig 
strømrende. I dette tilfælde er strømrenden dimensioneret så dyb (50 cm), at 
den vil kunne rumme hele vandløbets vandføring selv ved de meget store af-
strømninger (10-års maksimum). 
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Stryget opbygges ved indfyldning af sand i eksisterende vandløbsprofil til un-
dersiden af stryglejet. Stryget stensikres generelt på bund og sider/anlæg med 
et 0,3 m tykt stenlag.  
 
Stensikring i stryg, strømrende, pools og sider opbygges i følgende størrelses-
fordeling: 
Nøddesten d = 16 - 32 mm  5 % 
Singles d = 32 - 64 mm 30 % 
Bundsten d = 64 - 128 mm 40 % 
Håndsten d = 128 - 250 mm 25 % 
 
Der anvendes stenmaterialer med maksimalt flinteindhold på 15 %, og der må 
ikke anvendes nedknuste materialer. 
 
I tabel 3.2.1 er de nødvendige voluminer af sand og sten vist for de 3 scenari-
er. 
 
Tabel 3.2.1 Sten volumener til brug for opbygning af stryg.  

Scenarie Stryg længde 

m 

Volumen sand 

m3 

Volumen sten 

m3 

Samlede 

mængder 

m3 

1 126 980 230 1.210 

2 176 1.690 320 2.010 

3 226 2.675 425 3.100 

 
På korte strækninger (for eksempel 10 - 20 m) 1 - flere steder kan det over-
vejes i stedet at udlægge gydegrus, som i givet fald skal have en minimums-
dybde på ca. 40 cm.  
 
Såfremt man vælger at etablere gydepladser, foreslås det, at grussammen-
sætningen skal være som anbefalet af Nielsen (1994) eller en færdig blanding, 
der ligger nær den foreslåede: 
 
 Mindste diameter, mm % 
 32 - 64  28 
 18 - 32 37 
   9 - 18 22 
   4 -  9 13 
 
For at sikre hvilemuligheder for fisk og smådyrsfaunaen, etableres der hvile-
bassiner på stryget. Hvilebassiner etableres i fuld bredde med en overdybde 
på ca. ½ - 1 meter. I scenarie 1 etableres der 3 hvilebassiner, 4 i scenarie 2 
og 5 hvilebassiner i scenarie 3. Bassinerne etableres således, at de ligger 
jævnt fordelt ned af stryget.  
 
Opbygningen af strygindløbet sker ved at islå jernspuns i indløbsprofilet. Ved 
at lukke af for stryget sker opbygningen af Rosborg Sø hurtigst muligt, lige-
som det er muligt at opbygge stryget tørt (se afsnit 3.2.4). Spunsen nedslås i 
fuld bredde af vandløbet, således at overkanten vil være 10 cm under den øn-
skede vandløbsbund i stryget. Spunsen nedslås ca. 2 - 3 meter under terræn i 
fuld bredde. Stryget opbygges derefter fra opstrøms ende. 
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Udløbsprofilet fra Rosborg Sø er som tidligere nævnt jernspuns. Omkring 
spunsen opbygges der et udløbsprofil i sten, således at jernspunsen er fuld-
stændig skjult. 
 

3.2.4 Sikring af vandføring i Mønsted Å i anlægsfasen  
I anlægsperioden er det nødvendigt at sikre en tilstrækkelig vandføring til bå-
de vandløbet nedstrøms stryget og til Mønsted Dambrug. Gennem en vurde-
ring af datamaterialet er det foreslået (afsnit 4.1.5) af der videreføres 100 l/s i 
anlægsfasen.  
 
Denne vandføring kan sikres på 3 måder, enten gennem gravning af parallel 
rende, nedgravning af rør eller opstilling af pumpe.  
 
Udløbet fra Rosborg Sø er meget nedskåret i terrænet, hvilket vanskeliggør el-
ler umuliggør gravning af et parallelt vandløb. Det vil ikke være muligt at op-
retholde en stabil og æstetisk løsning ved nedgravning af rør. I øvrigt vil et rør 
skulle have en diameter på ca. 0,5 m, for at kunne føre den ønskede vandfø-
ring. Derfor er pumpeløsningen valgt. Der opstilles 1 - 2 pumper, som sikrer 
den fornødne vandføring forbi stryget. Løftehøjden vil for de 3 scenarier være 
maksimalt 2 meter, hvortil skal lægges tryktabet i slanger m.v.  
 
Da der er tale om en relativ kort anlægsperiode anbefales det, at pumpen le-
jes. Dette kan p.t. blandt andet lade sig gøre hos Wintec Aqua, Risbjergvej 28, 
7330 Brande. 
 
For, at sikre et tilstrækkelig vandvolumen, som pumperne kan suge fra er det 
nødvendigt at lave en udgravning på Mønsted Å umiddelbart opstrøms jern-
spunsen. Det opgravede sandmateriale kan genanvendes til opbygning i stry-
get umiddelbart nedstrøms. 
  

3.2.5 Etablering af midlertidigt sandfang nedstrøms stryget 
For at forhindre sandflugt under etableringen af stryget skal der umiddelbart 
nedstrøms stryget etableres et sandfang. Sandfanget etableres midlertidigt, og 
således at entreprenøren har mulighed for at tømme og genetablere vandløbs-
strækningen, når stryget er fuld etableret. 
 
Sandfanget skal være ca. 6 meter bredt (ca. dobbeltbredde for det nuværende 
vandløb) med en længde på ca. 10 meter. Sandfanget uddybes med 1 - 1½ 
meter i hele profilet.  
 

3.2.6 Rydning af nuværende bevoksning 
Som det fremgår af blandt andet afsnit 2.9, er store dele af undersøgelsesom-
rådet under kraftig tilgroning, hovedsageligt med pil. For at opfylde projektets 
målsætning om retablering af en stor fri vandflade, herunder et tilfredsstillen-
de visuelt æstetisk indtryk ved søretableringen, vil det være nødvendigt at 
fjerne trævegetationen. De fleste pilearter er meget livskraftige og vil i mange 
situationer kunne skyde igen, hvis ikke rodnettet også fjernes.  
 
Lokaliteten er yderst forskelligartet med store vandlidende områder, hvilket 
betyder, at arbejdet skal foregå med specialmaskine udstyret med spil. Pile-
træerne foreslås trukket op med wire, således at rodnettet for størsteparten 
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medtages. Antallet af andre træarter er begrænset (anslået til under 5 %), og 
det vil sandsynligvis være lige så let at anvende samme metode til disse.  
 
Hvis det i stedet vælges, at fjernelse af andre træarter skal foregå udelukken-
de ved fjernelse af overjordiske dele, vil dette ikke ændre væsentligt på pris-
fastsættelsen, da det betydende element er adgang til det enkelte træ. De an-
dre træarter er placeret i en mosaik ind imellem piletræerne. 
 
Da et træ med rod, på grund af indholdet af sten og jord i rodkagen, ikke kan 
anvendes til flisning, foreslås det, at træmassen knuses og fjernes. Knusnin-
gen er forudsat gennemført på Forsvarets arealer men uden for de beskyttede 
naturområder. Den knuste træmasse kan eventuelt pløjes ned på nogle af For-
svarets arealer (ikke på beskyttede naturarealer) og derved indgå som næ-
ring, eller det kan fordeles som afdækning på arealer mod ukrudtsopvækst. 
Alternativt kan den bortkøres, hvilket dog vil gøre arbejdsprocessen dyrere. 
 
Hvis det vælges, at træmassen skal flises, skal der påregnes et timeforbrug til 
at skille træ fra rod, hvilket vil gøre arbejdsprocessen dyrere. Det skal har 
bemærkes, at fliset piletræ ikke har nogen værdi af betydning. 
 
En alternativ mulighed er afbrænding af de ”fældede” træer på lokaliteten ef-
terfulgt af opsamling og fjernelse af askelag. Dette vil give nogenlunde samme 
virkning, da næringsstoffer for størstedelen fjernes fra lokaliteten. 
 
Det anslås, at lokaliteten gennemsnitligt har en træbevokset dækningsgrad på 
40 %. I flere delområder er der en dækningsgrad nær 90 %, mens der i den 
nordlige del kun er en ganske lille dækningsgrad vurderet til værende under 5 
%.  
 
Rydningsomfanget pr. ha er ikke væsentligt forskelligt mellem de 3 scenarier, 
og vil derfor kun afhænge af det samlede areal. 
 

3.3 Myndighedsbehandling 
Projektets gennemførelse kræver tilladelse i henhold til vandløbsloven. Æn-
dringerne skal indarbejdes i vandløbsregulativet for Mønsted Å ved førstkom-
mende revision. Vandløbsmyndigheden er Viborg Kommune. 
 
Da projektet behandles i henhold til vandløbsloven, kræves der ikke tilladelse 
efter naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 2, nr. 1 om beskyttelseslinier. 
 
Projektet skal ligeledes godkendes af Viborg Kommune ifølge naturbeskyttel-
sesloven, da Mønsted Å, de 2 tilløb fra syd og væsentlige dele af arealerne 
omkring vandløbet er omfattet af bestemmelserne i § 3 om beskyttelse af 
særlige naturtyper.  
 
Herudover skal gennemføres en screening for vurdering af, hvorvidt projektet 
er omfattet af Samlebekendtgørelsens regler om udarbejdelse af Vurdering af 
Virkning på Miljøet (VVM). 
 
Som det fremgår af afsnit 2.11, indgår området i Habitatområde nr. 37. Derfor 
må ovennævnte myndigheder i henhold til bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 
2003 om afgrænsning og administration af internationale beskyttelsesområder 
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ikke give tilladelser, dispensationer, godkendelser m.v., såfremt dette kan in-
debære forringelse af områdets naturtyper og levestederne for arterne, eller 
kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, om-
rådet er udpeget for. 
 
Efter projektets gennemførelse reguleres jagten fortsat efter jagtlovens be-
stemmelser, retten til fiskeri vil tilhøre lodsejerne, og bestemmelserne om sej-
lads reguleres i henhold til regulativet.  
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4 Konsekvensvurderinger 

4.1 Morfometri og afstrømning 
4.1.1 Vandspejlsvariationer 

Til belysning af projektets konsekvenser for vandstanden i projektområdet og 
vandhastighederne i udløbsstryget er der gennemført vandspejlsberegninger 
ved hjælp af Orbicons vandspejlsberegningsprogram VASP. Beregningerne er 
gennemført for 6 karakteristiske vandføringer (medianminimum, sommermid-
del, vintermiddel, medianmaksimum, 5 års maksimum og 10 års maksimum 
(tabel 2.4.2). For medianminimum og sommermiddel vandføringen er der an-
vendt Manningtal 12, mens der for de øvrige vandføringer er anvendt Man-
ningtal 22. Der er dog i alle tilfælde anvendt Manningtal 12 på stryget. 
 
Som det fremgår af afsnit 3, er stryget ved alle 3 scenarier dimensioneret med 
en svagt slynget strømrende inden for det eksisterende profil med en bund-
bredde på 0,75 m og anlæg 1. Faldet er 10 ‰ i alle scenarier. Desuden eta-
bleres 3 - 5 hvilebassiner, hvor fisk og smådyr vil få mulighed for hvil under 
den opstrøms passage.  
 
De beregnede vandstande for de 3 scenarier fremgår af bilag 5, 6 og 7. Den 
viste søbund stammer fra udvalgte tværprofiler af ca. 300 m’s (100 - 500 m) 
bredde fra laserscanningen. 
 
Tabel 4.1.1 viser vandspejlet i Mønsted Å under de eksisterende forhold samt i 
den fremtidige sø ved de 3 scenarier. Det fremgår heraf, at de 3 scenarier 
med medføre en generel vandsejlshævning ved det tidligere vadested på hen-
holdsvis 1,15 m, 1,65 m og 2,15 m ved gennemførelse af de 3 scenarier. I den 
opstrøms ende af søen vil vandspejlshævningen i forhold til de eksisterende 
vandspejl være mindre. Ved Mønsted Å’s st. 0 ligger de eksisterende normal-
vandspejl omkring kote 24,4 m DVR90, hvorfor vandspejlshævningen i den 
sydlige del af projektområdet vil være ca. 0,60 m, ca. 1,1 m eller ca. 1,6 m 
ved gennemførelse af de 3 scenarier. 
 

Tabel 4.1.1: Vandstanden i Mønsted Å i ca. st. 3100 (start af udløbsstryg) under de eksiste-
rende forhold sammenlignet med vandstanden i de fremtidige sø for de 3 scenarier for 5 ka-
rakteristiske afstrømninger. Vandstandene er i m DVR90. 

Karakteristisk af-

strømning 

Eksisterende 

forhold 

St. ca. 3100 

Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 

Medianminimum 23,80 24,97 25,44 25,94 

Sommermiddel 23,85 25,00 25,50 26,00 

Vintermiddel 23,77 25,02 25,52 26,02 

Medianmaksimum 23,93 25,16 25,66 26,16 

5-års maksimum 23,99 25,24 25,72 26,21 

10-års maksimum 24,03 25,29 25,76 26,25 

 
Scenarie 1 
Dette scenarie vil resultere i en sø med et vandspejl i kote 25,00 m DVR90 
ved en sommermiddelafstrømning (bilag 5). Ved en vintermiddelafstrømning 
vil søens vandspejl stige til kote 25,02 m DVR90. Ved medianmaksimum vil 
søens vandspejl kunne stige 16 cm til kote 25,16 m DVR90. Ved de helt eks-
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treme afstrømninger vil vandspejlet stige yderligere indtil kote 25,29 m 
DVR90. 
 
Scenarie 2 
Scenarie 2 vil resultere i en sø med et vandspejl i kote 25,50 m DVR90 ved en 
vintermiddelafstrømning (bilag 6). Ved en vintermiddelafstrømning vil søens 
vandspejl stige til kote 25,52 m DVR90. Ved medianmaksimum vil søens 
vandspejl kunne stige 16 cm til kote 25,66 m DVR90. Ved de helt ekstreme af-
strømninger vil vandspejlet stige yderligere indtil kote 25,76 m DVR90. 
 
Scenarie 3 
Endelig vil scenarie 3 resultere i en sø med et vandspejl i kote 25,98 m DVR90 
ved en vintermiddelafstrømning (bilag 7). Ved en vintermiddelafstrømning vil 
søens vandspejl stige til kote 26,02 m DVR90. Ved medianmaksimum vil søens 
vandspejl kunne stige 18 cm til kote 26,16 m DVR90. Ved de helt ekstreme af-
strømninger vil vandspejlet stige yderligere indtil kote 26,25 m DVR90. 
 
Generelt 
Vandstandsvariationerne i den retablerede sø vil være af begrænset omfang 
uanset hvilket scenarie, der gennemføres. Variationen fra medianminimum til 
10-års maksimum er teoretisk kun af størrelsesordenen 30 cm.  
 
Beregningerne af de fremtidige søvandspejl er som tidligere nævnt gennem-
ført med Orbicons vandspejlsberegningsprogram VASP, som regner stationært. 
For bedre at belyse den fremtidige sø’s maksimum vandspejl er der opstillet  
en 26 årig dataserie (1980 - 2005) indeholdende daglige data for vandføring 
ind og ud af søen. 
 
Udløbet fra søen er dimensioneret som et stryg med en bundbredde på 0,75 m 
og et anlæg på 1. Der er opstillet en Q/H kurve for udløbet, og den 20 årige 
dataserie er sammenholdt med søens volumen ved de forskellige koter, og på 
denne baggrund er der beregnet daglige vandstande for søen. 
 
Der er belyst 2 situationer, nemlig den situation, hvor vandføringen til søen 
har været størst, samt den hændelse der resulterer i den højeste vandstand i 
søen. Beregningerne er alene gennemført for en sø med vandstand i kote 
25,50 m DVR90 (scenarie 2), men resultaterne vil stort set være de samme 
for de øvrige scenarier, idet udløbsstryget i alle tilfælde er opbygget med 
samme dimensioner. 
 
De gennemførte beregninger viser, at den største vandføring (761 l/sek) ville 
have fundet sted den 1. februar 1985 (figur 4.1.1). Denne hændelse var imid-
lertid kortvarig, og søens vandspejl ville have nået kote 25,65 m DVR90, eller 
ca. 15 cm over middelvandspejlet. 
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Figur 4.1.1: Vandføring ind og ud af Rosborg Sø ved den hændelse, hvor der nås den højeste 
beregnede vandføring til søen (761 l/sek) for den 26 årige dataserie. Vandstanden er i m 
DVR90. 

 
De gennemførte beregninger viser ligeledes, at den højeste vandstand (25,68 
m DVR90) ville have fundet sted den 23. januar 1986 (figur 4.1.2).  
 

Figur 4.1.2: Vandføring ind og ud af Rosborg Sø ved den hændelse, hvor der nås den højeste 
beregnede vandstand til søen (25,68 m DVR90) for den 26 årige dataserie. Vandføringen var 
i dagene forud for hændelsen maksimalt 731 l/sek.  

 
Denne hændelse er noget længerevarende end hændelsen med den højeste 
vandføring, idet der forud for den højeste vandstand var forekommet en peri-
ode på ca. 10 døgn med vandføringer betydeligt over middelvandføringen.  
 
De gennemførte dynamiske beregninger viser, at de stationære beregninger 
overestimerer de fremtidige maksimumvandstande i søen. På baggrund af den 
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26 årige dataserie kan det konkluderes, at søens maksimale vandstand reelt 
vil være knap 10 cm lavere end beregnet ud fra stationære beregninger (tabel 
4.1.1). Den faktiske vandspejlsvariation i søen vil således kun være af størrel-
sesordenen 20 cm. 
  
Tilløbene fra syd 
Ved sammenligning af bilag 2 med henholdsvis bilag 5, 6 og 7 ses det, at de 
foreslåede scenarier kun vil påvirke vandstanden i de 2 tilløb fra syd på meget 
korte strækninger, idet faldet på disse tilløb er meget stort.  
 
Ved gennemførelse af scenarie 1 påvirkes vandstanden kun på de nedstrøms 
ca. 50 m i Tilløb fra Sydøst, mens vandstanden i Tilløb fra Sydvest ikke påvir-
kes.  
 
Ved gennemførelse af scenarie 2 påvirkes vandstanden på de nedstrøms ca. 
140 m i Tilløb fra Sydøst, mens vandstanden i Tilløb fra Sydvest ikke påvirkes.  
 
Ved gennemførelse af scenarie 3 påvirkes vandstanden på de nedstrøms ca. 
200 m i Tilløb fra Sydøst, mens vandstanden i Tilløb fra Sydvest kun påvirkes 
på de nedstrøms ca. 20 m.  
 
Vandstandshævning på strygstrækningen 
Det skal bemærkes, at vandstanden i Mønsted Å ligeledes hæves på stræknin-
gen på den indtil ca. 225 m lange strækning, hvor stryget etableres. Som det 
fremgår af bilag 2, ligger Mønsted Å imidlertid dybt nedgravet på hele denne 
strækning, hvorfor vandstandshævningen ikke har indflydelse på de omliggen-
de arealers afvandingstilstand. 
 

4.1.2 Søens morfometri 
På baggrund af den laserscannede højdemodel (afsnit 2.2) er der gennemført 
en opmåling af arealerne beliggende inden for undersøgelsesområdet syd for 
den projekterede opstemning i Mønsted Å, hvor oplandsarealet er opgjort til 
28,0 km². Der er således opmålt arealer med terræn under en given kote i in-
tervallet fra kote 23,75 til kote 29,75 m DVR90. Resultatet af denne opmåling 
er vist i tabel 4.1.2 samt i figur 4.1.3.  
 
Blandt andet med henblik på at kunne belyse opholdstiden i den fremtidige sø 
er der gennemført en beregning af det volumen, der er beliggende under en 
given kote på arealerne i undersøgelsesområdet syd for det projekterede 
stryg. Resultatet af denne beregning er vist i figur 4.1.4. 
 
Som det fremgår af figur 4.1.3 - 4.1.4 og tabel 4.1.2, vil søen i det fremtidige 
vådområde i Rosborg Sø fremstå med forskellig udstrækning og volumen alt 
efter hvilket scenarie, der gennemføres. I tabel 4.1.3 er der således opstillet 
morfometriske data for søen ved gennemførelse af hvert af de 3 scenarier. Det 
lavest liggende opmålte terrænpunkt findes omkring kote 23,66 m DVR90. I 
beregningerne af maksimum- og middeldybde er der ikke taget hensyn til sel-
ve Mønsted Å eller til de eksisterende søområder, hvis bund ligger dybere end 
det opmålte terræn. Den gennemsnitlige opholdstid for søen er beregnet ud 
fra en oplandskorrigeret årsmiddelvandføring for vandløbet på positionen ved 
det projekterede stryg på 236 l/sek. 
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Figur 4.1.3: Arealer (ha) beliggende inden for undersøgelsesområdet og under en given kote. 

 
Som det fremgår af tabel 4.1.2, er terrænet meget fladt under ca. kote 25,00 
m DVR90, hvorfor en stigning på kun 25 cm medfører en stor stigning i det 
areal, der potentielt vil blive vanddækket. Herefter stiger terrænet stærkt, og 
yderligere hævninger på 25 cm medfører kun mindre forøgelser i det potentielt 
vanddækkede areal.  
 

Figur 4.1.4: Vandvolumen (m³) i sø inden for undersøgelsesområdet, såfremt vandspejlet 
hæves til en given kote  

 
Som det fremgår af afsnit 2.3.1, er søens oprindelige areal ifølge nogle kilder 
ca. 75 ha. Dette svarer til, at søens vandspejl skal hæves til ca. kote 26,60 m 
DVR90 for at retablere det oprindelige vandspejl. Dette vil imidlertid medføre 
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uheldig påvirkning af en del af det vigtigste område med Gul Stenbræk, hvor-
for der er forslået gennemførelse af 1 af de i afsnit 1.4 omtalte scenarier: 
 

• Scenarie 1: fremtidigt vandspejl i kote 25,00 m DVR90 
• Scenarie 2: fremtidigt vandspejl i kote 25,50 m DVR90 
• Scenarie 3: fremtidigt vandspejl i kote 26,00 m DVR90 

 
I de 3 scenarier vil der være tale om relativt lavvandede søer med gennem-
snitsdybder på henholdsvis 0,40, 0,75 og 1,14 m. De øvrige morfometriske 
data for søerne i de 3 scenarier fremgår af tabel 4.1.3. 
 

Tabel 4.1.2: Resultat af opmåling af arealer beliggende inden for undersøgelsesområdet med 
terræn under koter fra 23,75 til 30,00 m DVR90. 

Kote 

m DVR90 

Arealer beliggende under den nævnte 

kote 

ha 

23,75 0,0 

24,00 0,6 

24,25 4,9 

24,50 14,3 

24,75 28,0 

25,00 43,5 

25,25 52,4 

25,50 57,1 

25,75 60,8 

26,00 64,1 

26,25 67,9 

26,50 70,7 

26,75 74,7 

27,00 76,3 

27,25 78,4 

27,50 80,2 

27,75 81,8 

28,00 83,3 

28,25 85,1 

28,50 88,4 

28,75 91,5 

29,00 93,7 

29,25 95,6 

29,50 97,5 

29,75 99,2 

30,00 101,0 

 
Det skal bemærkes, at søens opholdstid er beregnet som gennemsnit for hele 
søen. Som det fremgår af tegning 001, løber vandet fra oplandet til Movsø til 
den fremtidige Rosborg Sø lige nedstrøms jernbroen, og dette opland udgør 
ca. halvdelen af søens samlede opland. Dette betyder, at dette vand antageligt 
kun gennemstrømmer en mindre del af søen, hvorfor opholdstiden i den frem-
tidige sø reelt vil være større i den sydlige del, mens den vil være væsentligt 
mindre i den nordlige del. En fjernelse af dæmningen og jernbroen over søen 
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vil øge mulighederne for en bedre opblanding af søens vandmasser, men det 
vil ikke eliminere problematikken. 
 

Tabel 4.1.3: Morfometriske data for den fremtidige Rosborg Sø ved de 3 scenarier. 

Parameter Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 

Vandspejlskote, som-

mermiddel, m DVR90 

25,00 25,50 26,00 

Areal, ha 43,5 57,1 64,1 

Volumen, m³ 174.000 431.000 734.000 

Maksimum dybde, m 1,34 1,84 2,34 

Middel dybde, m 0,30 0,75 1,14 

Opholdstid, dage 9 21 36 

Opholdstid, år 0,02 0,06 0,10 

 
4.1.3 Vanddybder og hastigheder i udløbsstryget 

Som nævnt i afsnit 4.1.1 anvendes de gennemførte vandspejlsberegninger li-
geledes til beregning af vandhastigheder og vanddybder på det projekterede 
stryg i udløbet fra den retablerede Rosborg Sø. Resultaterne af beregningerne 
er vist i tabel 4.1.4. Det fremgår af tabellen og bilag 5, 6 og 7, at der ved alle 
belyste vandføringer vil være en for faunapassage tilstrækkelig vanddybde på 
hele stryget, svarende til mindst ca. 27 cm ved medianminimum. Ved som-
mermiddel og vintermiddel vil vandybden være mindst ca. 30 cm. 
 
Tabel 4.1.4: Vandhastigheder (m/sek) og vanddybder(cm) på udløbsstryget fra Rosborg Sø 
ved de 3 scenarier. Værdierne stammer fra det strygprofil, hvor vanddybden er mindst og 
hvor vandhastigheden er størst. 

 Medianmini-

mum 

Sommermiddel Vintermiddel Medianmaksi-

mum 

Scenarie 1 

Vandhastighed 

m/s 

0,58 0,63 0,68 0,83 

Vanddybde, cm 27 31 31 44 

Scenarie 2 

Vandhastighed 

m/s 

0,58 0,63 0,77 0,94 

Vanddybde, cm 27 31 31 45 

Scenarie 3 

Vandhastighed 

m/s 

0,58 0,63 0,85 1,04 

Vanddybde, cm 27 31 29 44 

 
En anden vigtig faktor ved belysning af fisks og smådyrs passagemuligheder 
er vandhastigheden på stryget. De gennemførte beregninger (tabel 4.1.4) vi-
ser, at vandhastigheden ved medianminimum og sommermiddel er af størrel-
sesordenen 0,6 m/sek uafhængigt af hvilket scenarie, der gennemføres. Ved 
vintermiddel vil hastigheden være ca. 0,7 - 0,85 m/sek, mens den ved medi-
anmaksimum vil være mellem ca. 0,8 - 1,05 m afhængigt af hvilket scenarie, 
der gennemføres. 
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Vandhastighederne er ligeledes optimale i forhold til etablering af gydepladser 
for ørred. 
 

4.1.4 Ændret afstrømningsmønster på nedstrøms liggende arealer 
Gennemførelse af et af de 3 scenarier vil medføre en lidt ændret afstrømnings-
rytme for vandløbsstrækningen (Mønsted Å) beliggende nedstrøms projektom-
rådet under store afstrømningshændelser.  
 
På grund af magasineffekten i projektområdet vil vandstanden under store af-
strømningshændelser blive reduceret på de nedstrøms liggende arealer i for-
hold til, hvad vandstanden ville være under de nuværende forhold. Søens ma-
gasineffekt vil således medføre en udjævning af vandstandsvariationerne.  
 
Gennemførelse af projektforslaget vil ligeledes medføre, at det maksimale 
vandspejl på strækningen nedstrøms projektområdet ved en større afstrøm-
ningshændelse indtræffer lidt senere i forhold til under de nuværende forhold, 
ligesom perioden med forhøjet men lavere vandstand vil være længerevaren-
de. 
 
Erfaringer fra andre lignende projekter viser desuden tendenser til, at jo læn-
gere nedstrøms for projektområdet, man kommer, jo mindre vil vandspejls-
sænkningen være, men effekten vil dog være til stede på en strækning af flere 
km. Desuden vil effekten af projektet ved meget store afstrømningshændelser 
være mindre end ved moderat store hændelser, idet ådalens magasineffekt får 
mindre betydning ved meget store afstrømninger. 
 
Nærværende forundersøgelse omfatter ikke egentlige undersøgelser på de 
nedstrøms liggende vandløbsstrækninger, hvorfor der ikke kan sættes talstør-
relser på reduktionen i vandstand nedstrøms. Det vil dog ikke være urealistisk, 
at projektgennemførelsen vil medføre en vandspejlssænkning af størrelsesor-
denen 5 - 20 cm ved store afstrømningshændelser. Dette kan ud fra en umid-
delbar vurdering virke som en marginal sænkning, men den vil være tilstræk-
kelig til at tage toppen af hyppigheden og omfanget af forhøjede vandstande. 
  
Det kan konkluderes, at gennemførelse af et af scenarierne vil medføre en re-
duktion af vandstandsvariationerne ved de arealer, der er beliggende ned-
strøms projektområdet. De forringede afvandingsforhold inden for projektom-
rådet medfører således en mere jævn vandføring og svagt forbedrede afvan-
dingsforhold på de nedstrøms liggende strækninger ved store afstrømninger. 
 

4.1.5 Søens fyldning og fyldningstid 
En anden og nok så væsentlig påvirkning af den nedstrøms liggende vandløbs-
strækning vil forekomme i søens fyldningsperiode, der dog, som det fremgår 
af tabel 4.1.3, vil være ret kortvarig, idet søens opholdstid højst vil være godt 
1 måned (36 dage).  
 
Da vandløbet nedstrøms projektområdet er højt målsat, og da Mønsted Dam-
brug er beliggende ca. 3,5 km nedstrøms udløbet fra søen, vil det ikke være 
aktuelt at lukke helt for afstrømningen i søens fyldningsperiode. Det er derfor 
som omtalt i afsnit 3 foreslået etableret den midlertidige omledning ved pump-
ning af en delmængde af vandføringen uden om stryget således, at den ned-
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strøms liggende vandløbsstrækning og dambruget sikres tilstrækkelig vandtil-
førsel.  
 
Til belysning af søens fyldningstid samt vandføringen nedstrøms søen i fyld-
ningstiden er der opstillet en 26 årig dataserie (1980 - 2005) indeholdende 
daglige data for vandføring ved udløbet fra søen.  
 
For at sikre tilstrækkelig vandføring til både vandløb og dambrug er det i be-
regningerne forudsat, at fyldningen af søen gennemføres om efteråret med 
start d. 1. oktober. På grund af de mange kildevæld er vandføringen i Mønsted 
Å relativ konstant, hvorfor et andet starttidspunkt kun vil give mindre afvigel-
ser fra nedenstående vurderinger, idet det dog forudsættes, at starttidspunk-
tet ikke finder sted i sommermånederne juni - august. 
 
På baggrund af den 26 årige dataserie er der gennemført beregning af, hvor 
hurtig søen vil fyldes (ved start 1. oktober), hvis der samtidigt ledes en kon-
stant vandmængde (0, 50 eller 100 l/sek) videre til den nedstrøms vandløbs-
strækning. Resultatet fremgår af figur 4.1.5.  
 

Figur 4.1.5: Beregning af søens fyldningstid ved de 3 scenarier. Fyldningstiden er vist for 3 
forskellige situationer, hvor der under søens fyldning ledes en konstant vandføring på 0, 50 
eller 100 l/sek videre til den nedstrøms vandløbsstrækning.  

 
I tabel 4.1.5 er hovedresultaterne fra figur 4.1.5 vist som fyldningstid i antal 
dage. Det fremgår af tabellen, at selv om der ledes 100 l/sek videre til den 
nedstrøms strækning, vil fyldningstiden maksimalt være ca. 2 måneder. Det 
anbefales derfor, at denne vandmængde bortledes, idet dette vil sikre til-
strækkelig vanddybde i Mønsted Å nedstrøms søen, som vil være tilstrækkelig 
til at hindre skader på flora og fauna i den relativt korte fyldningsperiode.  
 
En vandføring på 100 l/sek ved vadestedet svarer til ca. 62 % af medianmini-
mumvandføringen (162 l/sek) og til ca. 42 % af årsmiddelvandføringen sam-
me sted.  
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Tabel 4.1.5: Fyldningstid for Rosborg Sø ved de 3 scenarier. Fyldningstiden er angivet i dage 
ved start d. 1. oktober for 3 forskellige situationer, hvor der under søens fyldning ledes en 
konstant vandføring på 0, 50 eller 100 l/sek videre til den nedstrøms vandløbsstrækning.  

Fyldningstid, dage Scenarie 

0 l/sek 50 l/sek 100 l/sek 

1 8 11 13 

2 19 24 31 

3 30 40 51 

 
Med henblik på at belyse konsekvenserne heraf for vandindtaget til Mønsted 
Dambrug er der ligeledes opstillet en 26 årig dataserie (1980 - 2005) indehol-
dende daglige data for vandføring lige opstrøms dambruget, under den forud-
sætning, at der i fyldningsperioden hele tiden ledes en vandføring på 100 l/sek 
videre til Mønsted Å. Resultatet for fyldningsperioden fremgår af figur 4.1.4. 
 
Som det fremgår af figur 4.1.6, vil vandføringen i Mønsted Å lige opstrøms 
Mønsted Dambrug i søens fyldningstid i en middelsituation være i størrelsesor-
denen 210 l/sek. Hvis der i stedet fokuseres på et tørt år (1997), vil vandfø-
ringen være af størrelsesordenen 200 l/sek, mens den i et vådt år (1983) vil 
være ca. 240 l/sek eller mere. 
 

Figur 4.1.6: Vandføringen i Mønsted Å lige opstrøms Mønsted Dambrug i fyldningsperioden 
for Rosborg Sø, under forudsætning af, at der i fyldningstiden kontinuert ledes en vandføring 
på 100 l/sek videre til den nedstrøms vandløbsstrækning.  

 
Med hensyn til vandindtaget på dambruget er der taget udgangspunkt i den 
indvindingstilladelse, som dambruget har fået i 2006 (omtalt i afsnit 2.8.6, Vi-
borg 2006b): 
 

• Der indvindes aldrig mere end halvdelen af medianminimum fra vand-
løbet, svarende til en vandindvinding på maksimalt 125 l/sek. 

• Vandføringen i vandløbet påvirkes på ingen strækninger med mere end 
maksimalt 30 % af medianminimum. Dette svarer til, at dambruget 
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ved en medianminimum vandføring højst må indvinde 30 % af 250 
l/sek, eller 75 l/sek. Alternativt kan der indvindes 125 l/sek, samtidigt 
med at der føres 50 l/sek tilbage til dambrugets indtag. 

  
Det foreslås, at dambruget i fyldningsperioden fortsat får tilladelse til at ind-
vinde 125 l/sek. I denne situation vil der restere mellem ca. 75 og ca. 115 
l/sek til vandløbsstrækningen forbi dambruget, og dette vurderes ikke at have 
væsentlig effekt på plante- og dyrelivet, idet fyldningsperioden er en engangs-
foranstaltning, og da perioden er relativ kortvarig.  
 
Som det fremgår af afsnit 2.8.6, har dambrugeren påklaget afgørelsen, hvor-
for der ikke kan siges noget om dambrugets endelige vilkår for vandindtag. 
Den mængde vand, der ledes videre fra søen i fyldningsperioden, kan godt 
øges i begrænset omfang i forhold til de 100 l/sek, men dette vil øge søens 
fyldningstid tilsvarende og sætte endnu større krav til den pumpe, der anven-
des. Endelig beslutning om den vandmængde, der skal ledes videre under sø-
ens fyldning, må afvente dambrugets endelige indvindingstilladelse, der for-
modentligt vil foreligge, når detailprojekteringen eventuelt igangsættes. 
 

4.2 Påvirkede arealer 
4.2.1 Metode 

Der er gennemført en vurdering af de påvirkede arealer ved sommermiddel-
vandføringen, idet de påvirkede arealer er inddelt i 5 kategorier. Der er tale 
om samme kategorier og metoder som beskrevet i afsnit 2.6.1. 
 
For områderne, der i fremtiden vil være dækket af vand, er der ligeledes gen-
nemført en inddeling afhængig af vanddybden. Områderne med frit vandspejl 
er således inddelt efter vanddybden i 3 kategorier, nemlig 0 - 25 cm, 25 - 50 
cm, 50 - 75 cm og > 75 cm. Sidstnævnte kategori omfatter søareal, der vur-
deres at have permanent frit vandspejl, idet tagrør normalt kun spreder sig til 
vanddybder mindre end ca. 80 cm. 
 

4.2.2 Arealopgørelser 
Omfanget af det påvirkede areal ved etablering af en sø med vandspejl i hen-
holdsvis kote 25,00 m DVR90, 25,50 m DVR90 og kote 26,00 m DVR90 er vist 
i tabel 4.2.1 og tegning 007 - 09. Af tabellen fremgår det ligeledes, hvor store 
arealer der under de eksisterende forhold er direkte påvirkede af vandstanden 
i Mønsted Å. 
 
Scenarie 1 (tegning 007) 
Af tabel 4.2.1 fremgår det, at såfremt søen etableres med vandspejl i kote 
25,00 m DVR90, vil det påvirkede areal udgøre 67,9 ha, hvoraf den fremtidige 
sø vil have et vandspejl, der dækker 43,5 ha. Omkring søen vil der dannes 9,0 
ha sump, mens våd og tør eng vil udgøre henholdsvis 8,3 ha og 7,1 ha. 
 
Som det fremgår af tabel 4.2.1, vil kun godt 11 % af søen have en vanddyb-
de, der medfører, at området også på længere sigt vil have et frit vandspejl, 
idet vanddybden her er større end 75 cm. 
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Tabel 4.2.1: Arealklassifikation efter fugtighedsforhold i projektområdet omkring den fremti-
dige Rosborg Sø. Opgørelsen er gennemført på baggrund af sommermiddelvandstanden i 
vandløbet. Eventuelle fejl i sammenlægninger skyldes afrundingsfejl. 

Eksisterende 

forhold* 

Scenarie 1 

Kote 25,00 m 

DVR90 

Scenarie 2 

Kote 25,50 m 

DVR90 

Scenarie 3 

Kote 26,00 m 

DVR90 

Arealklassifikation 

ha % ha % ha % ha % 

Vanddybde > 0,75 m - - 4,9 7,3 28,0 37,4 52,4 66,9 

Vanddybde 0,50 - 0,75 m - - 9,4 13,8 15,5 20,7 4,6 5,9 

Vanddybde 0,25 - 0,5 m - - 13,7 20,1 9,0 12,0 3,7 4,7 

Vanddybde 0 - 0,25 m 3,10 5,3 15,5 22,8 4,6 6,2 3,4 4,3 

Søareal, i alt 3,1 5,3 43,5 64,0 57,1 76,4 64,1 81,8 

Sump 3,2 5,5 9,0 13,2 3,7 5,0 3,8 4,8 

Våde enge 31,6 54,1 8,3 12,3 7,4 9,5 6,8 8,7 

Tørre enge 20,5 35,1 7,1 10,5 6,8 9,1 3,7 4,7 

Påvirket areal i alt 58,4 100,0 67,9 100,0 74,7 100,0 78,4 100,0 

*: Vanddybder er ikke opgjort for de eksisterende forhold. 

 
Scenarie 2 (tegning 008) 
Det fremgår ligeledes af tabellen, at såfremt søen etableres med vandspejl i 
kote 25,50 m DVR90, vil det påvirkede areal udgøre 74,7 ha, hvoraf den frem-
tidige sø vil have et vandspejl, der dækker 57,1 ha. Omkring søen vil der dan-
nes 3,7 ha sump, mens våd og tør eng vil udgøre henholdsvis 7,1 ha og 6,8 
ha. 
 
I dette scenarie vil ca. 49 % af søen (tabel 4.2.1) have en vanddybde, der 
medfører, at området også på længere sigt vil have et frit vandspejl, idet 
vanddybden her er større end 75 cm. 
 
Scenarie 3 (tegning 009) 
Endelig fremgår det af tabellen, at såfremt søen etableres med vandspejl i ko-
te 26,00 m DVR90, vil det påvirkede areal udgøre 78,4 ha, hvoraf den fremti-
dige sø vil have et vandspejl, der dækker 64,1 ha. Omkring søen vil der dan-
nes 3,8 ha sump, mens våd og tør eng vil udgøre henholdsvis 6,8 ha og 3,7 
ha. 
 
I scenarie 3 vil ca. 82 % af søen (tabel 4.2.1) have en vanddybde, der medfø-
rer, at området også på længere sigt vil have et frit vandspejl, idet vanddyb-
den her er større end 75 cm. 
 
Påvirkede arealer på lodsejerniveau 
I henhold til udbudsmaterialet (Feldborg Statsskovdistrikt 2006) skal der lige-
ledes gennemføres en opdeling af påvirkede arealer på lodsejer og matrikelni-
veau. Det er dog aftalt, at denne opgørelse alene gennemføres for det scena-
rier, der anbefales gennemført på baggrund af forundersøgelsen, og dette er, 
som det fremgår af afsnit 4.6, scenarie 2, en sø med et vandspejl i kote 25,50 
m DVR90. Opgørelsen er vist i bilag 9.  
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4.3 Stofbelastning, omsætning og vandkvalitet 
4.3.1 Kvælstofomsætning 

Ved etablering af et vådområde tilføres kvælstofholdigt vand fra oplandet. Ved 
dannelsen af mere eller mindre vandmættede forhold i området vil der skabes 
gunstige betingelser for en kvælstoffjernelse ved denitrifikation. Denitrifikatio-
nen er en mikrobiel proces, hvor primært nitrat reduceres til luftformigt kvæl-
stof under omsætning af organisk stof (tørv). Andre forbindelser såsom pyrit 
(FeS2) kan også omsættes i forbindelse med denitrifikationen. For at optimere 
kvælstoffjernelsen i området er det derfor vigtigt med en fordeling af det gen-
nemstrømmende nitratholdige vand samt med en tilstedeværelse af organisk 
stof. 
 
Effektiviteten af kvælstoffjernelse ved denitrifikation er afhængig af tilførslen 
af nitrat, indholdet af organisk stof og af iltfrie forhold, hvilket gælder både for 
oversvømmelser og gennemsivning af jorden. Vandgennemstrømningen i jor-
den spiller derfor en vigtig rolle for opfyldelsen af disse tre betingelser, idet 
vandet fungerer dels som transportør af nitrat gennem engjorden, dels som 
skaber af iltfrie forhold, hvor opbygningen af organisk stof tillige optimeres. En 
vigtig faktor, der influerer og bestemmer vandgennemstrømningen i jorden er 
typen og fordelingen af de enkelte aflejringer i jorden. 
 
Ifølge afsnittet om geologi og jordbund (afsnit 2.5) består jordbunden i selve 
projektområdet af sand i forskellige lejringer. Områdets tidligere karakter af 
søbund og nu mose/hængesæk viser dog, at der ligeledes findes indslag af or-
ganogene aflejringer. Det forventes, at vandgennemstrømningen i projektom-
rådet vil variere afhængig af den pågældende aflejring således, at de lavhy-
drauliske lag er at finde i de organogene aflejringer, mens de mere sandpræ-
gede aflejringer vil fremstå som højhydrauliske ledningslag. Med den sammen-
sætning af både organogene og minerogene materialer i jordbunden i projekt-
området, er det derfor vurderet, at det nitratholdige drænvand nemt vil kunne 
ledes til de potentielle denitrificerende områder i de organogene aflejringer, og 
at denitrifikationskapaciteten i projektområdet derved forøges. 
 
Beregningen af kvælstoffjernelsen i nærværende projekt er baseret på vurde-
ringer af kvælstoffjernelsen ved dels gennemsivning af nitratholdigt vand fra 
de laterale oplande til projektområdet, dels ved at vandet gives en opholdstid i 
den fremtidige lavvandede sø.  
 
I afsnit 2.8 er det beregnet, at den samlede kvælstoftransport til undersøgel-
sesområdet ved Rosborg Sø udgør i alt ca. 26,7 ton N/år, hvoraf ca. 10,2 
ton/år stammer fra det laterale opland. Denne opgørelse er blandt andet base-
ret på, at det samlede laterale opland til undersøgelsesområdet udgør i alt 
9,15 km² med en gennemsnitlig udvaskning på 11,2 kg N/ha/år.  
 
På baggrund af tidligere undersøgelser af kvælstoffjernelsen i våde enge og 
sumpe (Ambus & Hoffmann (1990), Davidsson & Leonardson (1998), Hoff-
mann (1998), Lowrance m.fl. (1995) og de seneste vurderinger ifølge Skov- 
og Naturstyrelsen (2007b), vurderes det, at arealer, som tilføres drænvand 
ved gennemsivning, kan reducere kvælstoftransporten fra oplandet med 50 - 
75 %. Da der som tidligere nævnt er gode muligheder for infiltration frem til 
de denitrificerende områder, er reduktionen i det konkrete tilfælde vurderet til 
70 %. Dette medfører en kvælstoffjernelse på ca. 7,2 tons N/år (bilag 8.1, 8.2 
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og 8.3), inden det når frem til søen. For de resterende 30 % (ca. 3,1 tons 
N/år) plus kvælstoftransporten i de åbne tilløb, der når frem til søen (i alt ca. 
19,5 tons N/år), kan retentionen beregnes efter følgende formel: 
 
 Nret(%) = 42,1 + 17,8 *log10(Tw) 
 
hvor Nret er fjernelsen i %, mens Tw er søens opholdstid i år (Hoffmann m.fl. 
2003). 
 
Ved en opholdstid på henholdsvis 0,02 år, 0,06 og 0,10 år ved de 3 scenarier 
(se afsnit 4.1.2) kan der således påregnes en yderligere fjernelse på ca. 2,5, 
3,9 og 4,7 tons N/år i søen (bilag 8.1, 8.2 og 8.3). 
 
I forbindelse med realisering af projektområdet ved Rosborg Sø vil en del af 
det påvirkede areal tages ud af drift. Herved reduceres kvælstofbidraget til 
området i forbindelse med ændret gødskning. Der er i beregningerne af kvæl-
stoffjernelsen som følge af driftsophør på de påvirkede arealer regnet med en 
arealspecifik kvælstofudvaskning fra arealer i omdrift på 8,7 kg N/ha. Der er 
ikke regnet med udvaskning fra naturarealer, da disse allerede er meget fugti-
ge (Skov- og Naturstyrelsen 2007b). Dette medfører en samlet reduktion ved 
driftsophør på ca. 0,04 - 0,08 ton N/år (bilag 8.1, 8.2 og 8.3). 
 
Den samlede kvælstoffjernelse ved de 3 scenarier fremgår af tabel 4.3.1.  
 

Tabel 4.3.1: Samlet kvælstoffjernelse ved gennemførelse af de 3 scenarier. 

Kvælstoffjernelse Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 

Projektområde, ha 67,9 74,7 78,4 

N-fjernelse ved gennemsivning, ton/år 7,2 7,2 7,2 

N-fjernelse i sø, ton/år 2,5 3,9 4,7 

N-fjernelse ved driftsophør, ton/år 0,04 0,06 0,08 

N-fjernelse i alt, ton/år 9,8 11,1 12,0 

N-fjernelse, kg/ha/år 144 149 153 

N-fjernelse, % af belastning 37 42 45 

 
Det fremgår af tabellen, at etablering af en sø i undersøgelsesområdet vil 
medføre en ret betydelig kvælstoffjernelse på mellem 37 og 45 % af den sam-
lede kvælstofbelastning. Resultatet er en arealspecifik kvælstoffjernelse på 
mellem 144 og 153 kg N/ha/år.  
 
Som det fremgår af Hoffmann m.fl. (2006), har overvågning i 2003, 2004 og 
2005 af retablerede søer under VMPII vist, at kvælstoffjernelsen i alle tilfælde 
(8 søer) har været mindre end forventet.  
 
Det samme kan være tilfældet for den fremtidige Rosborg Sø, men Hoffmann 
m.fl. (2006) mener dog, at den lavere kvælstoffjernelse primært skyldes en 
lavere kvælstoftilførsel end forventet, hvilket har været betinget af en lavere 
nedbør i forhold til det normale niveau. Desuden er de nyretablerede søer 
endnu langt fra en stabil økologisk tilstand, og det er forventeligt, at store va-
riationer i såvel kemiske som i biologiske forhold vil forekomme i den første 
årrække, efter at søerne er retablerede. 
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4.3.2 Fosfor og fremtidige miljøforhold i søen 
I søer bundfældes en del af den tilførte fosfor. Derved får sedimentet i søen en 
pulje af fosfor, hvoraf noget igen kan frigives til søvandet. Over lange tidsrum 
vil bundfældningen næsten altid dominere, men der må regnes med at fosfor-
mængden i søvandet kan stige periodisk, især i sommermånederne.  
 
Ud fra fosforbelastningen, vandbalancen og søens morfometri er den gennem-
snitlige fosforkoncentration i søen beregnet ved hjælp af simple sømodeller.  
 
Erfaringsmæssigt er total-fosfor den vigtigste forudsætning for søens biologi-
ske udvikling. Et skøn over gennemsigtigheden (sigtdybden) i sommerhalvåret 
kan beregnes ud fra fosforindholdet. Ud fra sigtdybden og søens morfometri 
kan dens forventede miljøtilstand vurderes. 
 
Der er publiceret flere simple sømodeller til beregning af fosforbalance og sigt-
dybde. En analyse af data fra danske søer har udpeget hvilke modeller, der 
bedst beskriver danske søer i almindelighed, og hvilke der passer til lavvande-
de søer (Kristensen m.fl. 1990). 
 
Fosforindholdet i søen er beregnet ved to alternative modeller, efter Vollen-
weider (1976) som giver det bedste match for danske søer i almindelighed, og 
Canfield og Bachmann (1981), som er egnet til lavvandede gennemstrøm-
ningssøer. Det kan ikke afgøres, hvilken model der giver den bedste forudsi-
gelse, og der er under alle omstændigheder tale om et skøn. 
 
I begge tilfælde beregnes Total-P i søen ud fra den samlede middelkoncentra-
tion i tilløbet og en retentions(tilbageholdelses)-koefficient (R): 
 
Psø = Pind(1-R) 
 
R beregners forskelligt i de to modeller: 
 
Vollenweider:  R = 1/(1+T-0,5)  (T er hydraulisk opholdstid) 
 
Canfield & Bachmann: R = 5,3/(5,3+z/T) (z er middeldybden) 
 
Middel-tilløbskoncentration af fosfor (Pind) kan anslås ud fra målingerne ved 
indtaget til Mønsted Dambrug, hvor der som nævnt i tabel 2.7.2 er gennem-
ført 7 målinger inden for det seneste år, som giver et middel på 0,100 mg P/l. 
Da dette bygger på et lille datamateriale, er det sammenholdt med det noget 
større datasæt fra station 19.02 Jordbro Å, Jordbromølle (tabel 2.7.1). Denne 
station har en middelkoncentration på 0,120 mg P/l og har en noget større 
andel af punktkilder end indtaget til Mønsted Dambrug ligesom andelen af 
arealer, som indgår i landbrugsmæssig drift, er større på målestationen i Jord-
bro Å set i forhold til indtaget ved Mønsted Dambrug. På den baggrund kan til-
løbet til Rosborg Sø forventes at have noget lavere koncentration, og 0,1 mg 
P/l vurderes som et konservativt skøn. 
 
Tilbageholdelsen af fosfor beregnes dernæst som PindR. 
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Sigtdybden, som er udtryk for søvandets gennemsigtighed, beregnes ud fra 
fosforkoncentrationen ved denne relation: 
 
SD = 0,39 Psø

-0,58 

 
Tabel 4.3.1 viser resultaterne af 2 modelberegninger gennemført for fosfor i 
den fremtidige sø. 
  

Tabel 4.3.2: Beregnede værdier for henholdsvis total P i søen, tilbageholdelse af P og gen-
nemsnitlig sommersigtdybde for de 3 belyste scenarier. 

 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 

Vollenweider 

P-sø mg/l 0,087 0,081 0,076 
Retention kg/år 146 214 285 
Sigtdybde m  1,61 1,68 1,74 
Canfield & Bachmann 

P-sø mg/l 0,076 0,071 0,069 
Retention kg/år 236 289 314 
Sigtdybde m  1,73 1,81 1,84 

 
Beregningerne viser med Vollenweider-modellen en lidt bedre fosforbalance, jo 
større søen bliver, bedst for scenarie 3, mens Canfield og Bachmann-modellen 
giver næsten identiske resultater for de tre scenarier. Det kan konkluderes, at 
total-P i søen vil ligge omkring 0,7 - 0,8 mg P/l, og at forskellen mellem sce-
narierne er marginal på dette punkt. 
 
Tilsvarende ses en lidt bedre tilbageholdelse af fosfor i scenarie 2 og 3. Stør-
relsesorden for tilbageholdelsen er 200 - 300 kg P/år. 
 
Sigtdybden vurderes til omkring 1,7 - 1,8 m i sommerhalvåret. For scenarie 1 
betyder det, at bunden vil være synlig i det meste af søen. Dette gælder også 
for scenarie 2, mens bunden kun vil være delvis synlig for scenarie 3. 
  
Der er basis for udbredt undervandsvegetation i alle 3 scenarier. I scenarie 1 
kan grøden i perioder blive dominerende i vandmassen. I scenarie 2 vil dette 
forekomme med mindre hyppighed, og endnu mindre i scenarie 3. Stærk 
vækst af undervandsplanter giver mindre planteplankton og dermed klarere 
vand. Der kan, især ved scenarie 3, ske skift mellem en tilstand præget af un-
dervandsvegetation og en tilstand med større vækst af planteplankton, der gi-
ver uklart vand og skygger for undervandsplanterne. Dette forventes dog ikke 
i et omfang, der begrænser undervandsplanterne alvorligt. 
 
Som det fremgår af afsnit 4.2, vil der være mulighed for, at der på de lavvan-
dede områder i søen på længere sigt vil kunne etableres tagrørssump i søen. 
Det er vurderet, at disse områder vil udgøre ca. 90 %, ca. 50 % eller ca. 20 % 
af det fremtidige søareal, idet tagrør normalt kun etablerer sig til vanddybder 
på indtil ca. 80 cm. 
 
I en årrække efter etablering af søen kan det forventes, at fosformængden er 
lavere og tilbageholdelsen bedre end det niveau, der kan forventes på langt 
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sigt. Det betyder også at søen vil fremstå med en lidt bedre tilstand end den 
kan holde på sigt. 
 
For en lavvandet sø er det imidlertid afgørende, at der kan opnås en vedva-
rende undervandsvegetation, og det er der grundlag for i Rosborg Sø. Når den 
betingelse er opfyldt, regnes med en tilfredsstillende miljøstilstand i søen. 
 
Da der er forudsat en ret lav koncentration af total fosfor i det tilstrømmende 
vand, og da modelberegningen forudsiger relativt lave fosforkoncentrationer 
(0,7 – 0,8 mg/l) i søen, vurderes det, at der er gode chancer for, at søen i li-
gevægtssituationen vil blive en klarvandet sø med en god undervandsvegeta-
tion, hvilket gælder for alle 3 scenarier.  
 
Ønskes der ligeledes en sø med et stort permanent frit vandspejl uden for me-
gen rørsump vil scenarie 3 være at foretrække. Ud fra denne betragtning kan 
scenarie 1 ikke anbefales, idet den vil være meget lavvandet, og derfor vil væ-
re genstand for en potentiel hurtig tilgroning.  
 

4.3.3 Vandkvalitet i Mønsted Å nedstrøms søen 
Okker 
Som det fremgår af afsnit 2.11 om plangrundlag, er hovedparten af undersø-
gelsesområdet kortlagt som okkerpotentielle områder men uden eller med 
ubetydeligt okkerindhold. Der er dog i den sydlige ende af området i forbindel-
se med ældre drænsager fundet betydelige pyritkoncentrationer i jordbunden 
(afsnit 2.3.3).  
 
Udfældning af okker i forbindelse med udvaskning af jern (pyrit) under iltede 
forhold kan gøre stor skade på især faunaen i udfældningsområdet. Det er 
derfor vigtigt, at der ikke sker en ilteksponering af jern, hvis problemer med 
okker skal undgås. 
 
De projekterede ændringer ved Rosborg Sø vil medføre, at vandstanden hæ-
ves inden for det påvirkede areal. Herved vil ilteksponeringen af pyrit ophøre. 
Det vurderes derfor, at de projekterede ændringer i projektet ikke vil medføre 
en udvaskning af jern med udfældning af okker til følge. Derimod vil den frem-
tidige sø virke som et meget stort okkerrensningsanlæg, hvor jern vil kunne il-
tes og bundfældes og således ikke påvirke vandkvaliteten nedstrøms søen.  
 
Temperatur 
En sø påvirker vandløbet nedstrøms på flere punkter (Pedersen & Sand-Jensen 
2005).  
 
Temperaturen i vandløb nedstrøms søer bliver forhøjet i sommermånederne, 
ofte med 1 - 1,5 grad. Den betydelige kildevandspåvirkning af Rosborg Sø (kø-
ligt vand) gør dog søen robust over for denne påvirkning, hvorfor stigningen 
vil komme til at ligge i den nedre ende i forhold til andre søer. 
 
Organisk stof og iltindhold 
Det biologiske iltforbrug vil stige på grund af mulighederne for vækst af plan-
teplankton, hvoraf en del vil skylles ud af søen. Søens opholdstid er imidlertid 
ret kort, hvorfor det forventes, at planteplankton produktionen vil være lav. 
Stigningen i biologisk iltforbrug vil være mindst, hvis der er god vækst af un-
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dervandsplanter. I Mønsted Å er baggrundsniveauet lavt, knap 1 mg BI5/l. 
Forhøjelsen kan skønsmæssigt være af samme størrelse. En sø med god un-
dervandsvegetation har generelt en gunstig iltbalance. Som for andre fersk-
vandssystemer kan der opstå lejlighedsvis reduktion i vandets iltmætning ved 
uheldige sammentræf af omstændigheder. Denne risiko vurderes alt i alt ikke 
at være større end i dag. 
 
Sandvandring 
I dag foregår der en betydelig sandvandring i Mønsted Å inden for Rosborg Sø 
området. Når søen etableres, vil den fungere som et gigantisk sandfang, hvor-
for sandvandring genereret inden for undersøgelsesområdet vil ophøre.  
 
Prædation 
Bestanden af rovfisk i en sø, ikke mindst gedder, tager en del af de nedgående 
ungfisk af ørreder (smolt). Effekten vokser med søens størrelse. I denne sam-
menhæng er Rosborg Sø en lille sø, som skønsmæssigt ikke er til hindring for 
opretholdelse af en ørredbestand.  
 
Dambrug 
I forhold til situationen i dag forventes det således, at vandet, der når frem til 
Mønsted Dambrug, 
• om sommeren vil være lidt varmere end i dag (højst 1 °C), 
• vil have et lidt større biologisk iltforbrug (højst 1 mg BI5/l), 
• vil have en lavere jernkoncentration samt 
• at sandvandringen fra Rosborg Søområdet vil være ophørt. 
 
De nævnte negative konsekvenser vurderes at være overestimerede, idet 
dambruget ligger ca. 3,5 km nedstrøms søen, og da Mønsted Bæk løber til 
Mønsted Å lige inden indløbet til dambruget.  
 
Da der er tale om køligt vand fra de mange kilder i området, er temperaturen i 
dambrugets tilløb i dag temmelig lav, 8 - 16 °C, hvilket alt andet lige er be-
grænsende for produktionen. Derfor vurderes en stigning på indtil 1 °C i som-
mermånederne at være uden negativ indflydelse på dambrugsdriften. 
 
En stigning på indtil 1 mg BI5/l vil højst udgøre en marginal gene, der ved 
eventuelt behov vil kunne imødegås med ekstra drift af dambrugets belufter. 
 

4.4 Biologiske konsekvenser 
4.4.1 Faunapassage på stryget 

Til vurdering af fiskenes muligheder for passage kan anvendes tabel 4.4.1, der 
viser svømmehastigheder for middelstore og voksne fisk (Nielsen, 1994).  
 
Der er imidlertid meget stor forskel på, i hvor lang tid fiskene kan svømme 
med de angivne hastigheder. Sandell m.fl. (1994) har på baggrund af en ræk-
ke internationale undersøgelser opstillet følgende generelle beskrivelser af de 
3 begreber: 
 

• Rejsehastighed - er fiskenes normale marchhastighed ved rolig og på-
holdende svømning, og de kan holde denne fart i mere end 200 minut-
ter. 
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• Forceret hastighed - er en middelhøj halvintensiv svømmehastighed, 
som fiskene kan opretholde i mellem 20 sekunder og 200 minutter, af-
hængig af art, størrelse og vandtemperatur. 

• Spurthastighed - er fiskenes maksimale svømmehastighed ved intensiv 
svømning som har en maksimal varighed af 20 sekunder. 

 

Tabel 4.4.1: Svømmehastigheder for middelstore og voksne fisk (Nielsen, 1994). 

Art Rejsehastighed 

(m/s) 

Forceret hastighed 

(m/s) 

Spurthastighed 

(m/s) 

Regnbueørred 

Laks 

Stalling  

Havørred 

Bækørred 

Skalle 

Aborre 

Gedde 

0 - 1,35 

0 - 1,15 

0 - 0,75 

0 - 0,60 

0 - 0,65 

0 - 0,60 

0 - 0,60 

0 - 0,35 

1,35 - 4,10 

- 

0,75 - 2,10 

0,60 - 1,90 

0,65 - 1,85 

0,60 - 1,20 

0,60 - 1,20 

0,35 - 0,45 

4,10 - 7,95 

- 7,80 

2,10 - 4,25 

1,90 - 4,05 

1,85 - 3,80 

1,20 - 

1,20 - 

0,45 - 

 
Der er desuden gennemført en række undersøgelser omhandlende fiskenes 
svømmeevne under forskellige forhold. Clay (1995) har vist, at fisks maksima-
le svømmehastigheder er afhængig af vandtemperaturen, ligesom fiskenes 
størrelse har stor betydning. Clay (1995) har ligeledes opstillet sammenhænge 
mellem fiskelængde og det tidsrum, hvori fisk formår at svømme med maksi-
mal hastighed ved forskellige vandtemperaturer. Jo større fisk, jo længere tid 
kan fisken præstere maksimal svømmehastighed, og sammenhængen er me-
get temperaturafhængig, idet fiskene udmattes væsentligt hurtigere ved høje 
vandtemperaturer, hvilket skal tages i betragtning (f.eks. Northcote, 1998) for 
de fiskearter, der først gennemfører vandringer i relativ lunt vand (>10 °C, 
fredfisk). 
  
Sandell m.fl. (1994) og Katopodis (1992) har udnyttet den tilgængelige viden 
om fiskenes svømmeformåen til at opstille sammenhænge mellem vandhastig-
heden i faunapassager og den strækning, som fisk er i stand til at tilbagelæg-
ge ved den pågældende vandhastighed (figur 4.4.1). I figuren er sammen-
hængene vist for 2 fisketyper, nemlig subcarangiforme og anguilliforme fisk, 
som er henholdsvis fisk, der hovedsagelig svømmer ved hjælp af halebevæ-
gelser (f.eks. laksefisk og karpefisk), og fisk der bruger hele kroppen i svøm-
mebevægelserne (f.eks. ål og lampret). Desuden er sammenhængen vist for 
fisk af forskellig længde. 
 
Det fremgår af figur 4.4.1, at stort set alle viste størrelser af subcarangiforme 
fisk umiddelbart vil kunne tilbagelægge en ca. 100 m lang strækning uden hvil 
ved vandhastigheder mindre end ca. 0,5 m/sek. Ved større vandhastigheder 
på f.eks. 0,8 m/sek, vil de fleste subcarangiforme fisk kunne tilbagelægge en 
strækning på mindst ca. 40 m, inden der er behov for hvil. Der skal i denne 
forbindelse erindres om, at den angivne vandhastighed er gennemsnit, hvorfor 
der findes områder ved bunden af faunapassagen, hvor hastigheden er bety-
deligt lavere. Her vil de mindre fisk kunne passere. Som det fremgår af afsnit 
3, etableres der desuden en række pools på stryget, hvor fiskene kan samle 
kræfter til den fortsatte vandring. 
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Ifølge samme figur (4.4.1) vil anguilliforme fisk ligeledes kunne forcere stry-
gene, dog med besvær for de mindste individer. Disse fiskeformer (i det mind-
ste ålen) er imidlertid i stand til nærmest at kravle mellem stenene, hvis 
vandhastigheden er for stor. Derfor vurderes det, at ål ikke vil have problemer 
med at forcere strygene. 
 

 
Figur 4.4.1: Sammenhæng mellem vandhastighed (motström) og den strækning, som fisk er 
i stand til at tilbagelægge ved de pågældende hastigheder. Sammenhængene er vist for 2 fi-
sketyper, nemlig subcarangiforme og anguilliforme fisk, som er henholdsvis fisk, der hoved-
sagelig svømmer ved hjælp af halebevægelser (f.eks. laksefisk og karpefisk), og fisk der bru-
ger hele kroppen i svømmebevægelserne (f.eks. ål og lampret). Desuden er sammenhængen 
vist for fisk af forskellig længde. 
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Vandløbsbunden i stryget er opbygget uden markante fald, således at små-
dyrsfaunaen vil kunne passere uhindret op- og nedstrøms hele året. 
 
Som det fremgår af Ministeriet for Fødevarer m.fl. (2004), anbefaler Fauna-
passageudvalget blandt andet, at der ikke etableres faunapassager med et 
fald, der overstiger 10 ‰. Stryget ved Rosborg Sø lever op til disse anbefalin-
ger, og de omtalte beregninger og vurderinger viser, at stryget vil være fuldt 
passabelt hele året. 
 

4.4.2 Terrestriske forhold 
Den afvandede Rosborg Sø har et næringsfattigt præg, og består af et stort 
moseområde, som bortset fra den nordlige del består af en stor hængesæk. 
Især den sydlige del af området er under kraftig tilgroning af pilebuske. Væld- 
og kærområderne ved Rosborg Sø er af stor national og international botanisk 
betydning på grund af naturtypen paludellavæld og den sjældne rødlisteart Gul 
Stenbræk. Det er derfor uhyre vigtigt, at paludellavældsvegetation omkring 
Rosborg Sø bevares. 
 
Som omtalt i afsnit 2.3.4, er langt de fleste af kildevældene (9 ud af 59 regi-
strerede) beliggende på terræn højere end kote 26,00 m DVR90, hvorfor disse 
ikke påvirkes ved nogen af scenarierne. Få af kildevældene er beliggende, så-
ledes at de vil blive dækket af søens vandspejl. Kilderne på dette lave terræn 
vil fortsat være vandførende, men den tilknyttede vegetation vil ændres. 
 
Gul Stenbræk 
Gul Stenbræk lever i kildevæld med konstant tilstrømmende ensvarmt grund-
vand. De største trusler for planten er tilgroning og afvanding af levestederne, 
samt øget næringstilførsel. Artens krav til levestederne er ikke helt afklaret, 
hvilket bekræftes af, at der vurderes at være flere egnede levesteder for Gul 
Stenbræk ved Rosborg Sø, hvor planten dog ikke findes.  
 
Gul Stenbræk har sit hovedudbredelsesområde i et vældområde på skrænter-
ne langs søen beliggende lidt nord for Margrethevoldens sydlige gren, hvor 
fundområdet ifølge terrænopmålinger ligger mellem kote 26,0 og ca. 28,5 m 
DVR90. Hovedparten af de registrerede blomsterstande er fundet i intervallet 
ca. kote 27,00 - kote 28,00 DVR90. På baggrund af terrænmodellen er der la-
vet et tværsnit midt gennem Gul Stenbræks udbredelsesområde i en nordvest-
lig – sydøstlig retning (figur 4.4.2). Det ses heraf, at udbredelsesområdet lig-
ger på et areal, som ligger mere end en meter over den afvandede søflade. 
Fundområdet er meget fugtigt på grund af vældene langs skrænten, hvor 
grundvandstanden ligger i eller lige over niveau med det eksisterende terræn.  
 
Ved scenarie 1 vil søens vandstand ligge i kote 25,0 m DVR90, og der vil blive 
skabt en forholdsvis lavvandet sø med en gennemsnitsdybde på ca. 0,40 m. 
Der vil således fremkomme en meget lavvandet sø, hvor den tidligere afvan-
dede søflade vil blive mere fugtig end i dag (tegning 007). Herved vil der blive 
dannet et sumpet område og en lavvandet sø med relativ lille udbredelse. Den 
forhøjede vandstand vil medvirke til at bremse den igangværende udtørring og 
tilgroning af området med pilekrat, men vil reelt kun udsætte den tilgroning af 
den afvandede søflade, som allerede er godt i gang. Vældområderne med Gul 
Stenbræk vil overhovedet ikke blive påvirket af vandstandshævningen, da det 
vanddækkede område vil ligge langt fra plantens udbredelsesområde. På figur 
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4.4.3 (scenarie 1) er det vist, at der ved scenarie 1 vil være tør eng, som 
grænser op til udbredelsesområdet. Dette er vurderet i forhold til vandstanden 
i Mønsted Å, for i virkeligheden vil området være fugtigt som i dag på grund af 
vældene.  
 
 

Figur 4.4.2: Tværsnit af terræn ca. midt i udbredelsesområdet. Tværsnittet er placeret i et 
snit fra nordvest til sydøst. Blå streg viser vandstanden ved scenarie 2 (25,5 m DVR90), sort 
streg er kote 26,5 m DVR90 og grøn streg viser kote 28,0 m DVR90, som er den registrerede 
henholdsvis minimums- og maksimums udbredelse for Gul Stenbræk. 

Ved genskabelse af en sø med et vandspejl i kote 25,5 m DVR90 i scenarie 2 
vil gennemsnitsdybden i søen blive ca. 0,75 m. Udbredelsen af det vanddæk-
kede område vil støde op til kanten af udbredelsesområdet for Gul Stenbræk 
(figur 4.4.4). Ved hævning af vandstanden i den tidligere søbund i forhold til 
vandstanden i Mønsted Å vil hældningen på grundvandsspejlet af det ud-
strømmende grundvand fra skrænterne blive sænket en smule, således, at 
vældområderne langs skrænterne vil få en lidt større udbredelse og blive lidt 
mere fugtige end i dag. Ud for fundområdet for Gul Stenbræk er den afvande-
de søflade for Rosborg Sø i dag et moseområde med hængesæk, hvor vand-
spejlet ligger lige under terræn på grund af de mange væld i området. Det 
vurderes, at vandstanden ved scenarie 2 ikke vil have en negativ påvirkning af 
levestedet for Gul Stenbræk.  
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Figur 4.4.3: Udsnit af tegning 007 ved udbredelsesområdet for Gul Stenbræk vest for Ros-
borg Sø ca. 150 m nord for foden af Margrethevolden. Rød streg afgrænser området ved Gul 
Stenbræk registreret i 2005, mens den blå streg viser den tilsvarende afgrænsning for 2006. 
Påvirkede arealer ved gennemførelse af scenarie 1 er vist som farvelagte områder. Områder 
med blå nuancer (vanddybden stiger med farveintensiteten, se tegning 007) viser områder, 
der vil være vanddækkede. Lysegrønne områder vil være sump, grønne områder svarer til 
våd eng, mens brune områder svarer til tør eng. Tal refererer til højdekurver i m DVR90. 

 

 
Figur 4.4.4: Udsnit af tegning 008 ved udbredelsesområdet for Gul Stenbræk vest for Ros-
borg Sø ca. 150 m nord for foden af Margrethevolden. Påvirkede arealer ved gennemførelse 
af scenarie 2 er vist som farvelagte områder. Der er anvendt samme signaturer som i figur 
4.4.2. 
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Ved retableringen af Rosborg Sø med en vandspejl i kote 26,0 m DVR90 og en 
gennemsnitsdybde på 1,14 m ved scenarie 3, vil der blive skabt en sø med en 
forholdsvis stor åben vandflade i forhold til de øvrige scenarier. Søens vand-
kant vil i sommerperioden støde lige op til udbredelsesområdet for Gul Sten-
bræk (figur 4.4.5). Hældningen på grundvandsspejlet i vældområdet vil blive 
sænket mere end ved scenarie 2, og udbredelsesområdet for Gul Stenbræk vil 
derfor sandsynligvis blive noget mere fugtigt end i dag. Ved dette scenarie kan 
den yderste kant af udbredelsesområdet blive berørt, men det vil kun udgøre 
1 - 2 % af den nuværende udbredelse. Vandstanden i søen vil være forholds-
vis stabil og vil i ekstreme situationer kunne blive op til 18 cm højere end mid-
delvandstanden. Det vurderes dog, at den eksisterende bestand af Gul Sten-
bræk vil kunne opretholde en selvreproducerende bestand ved Rosborg Sø, 
men den yderste kant af udbredelsesområdet vil kunne blive svagt påvirket 
under ekstreme afstrømninger. 
 

 
Figur 4.4.5: Udsnit af tegning 009 ved udbredelsesområdet for Gul Stenbræk vest for Ros-
borg Sø ca. 150 m nord for foden af Margrethevolden. Påvirkede arealer ved gennemførelse 
af scenarie 3 er vist som farvelagte områder. Der er anvendt samme signaturer som i figur 
4.4.2. 

 
Som nævnt ovenfor er Gul Stenbræk følsom overfor enhver tilførsel af næ-
ringsstoffer, enten som tilførsel af næringsholdigt vand eller ved gødskning. 
Vandkvaliteten i Rosborg Sø forventes at blive svagt næringsrigt, men søvan-
det vil ikke komme direkte i kontakt med vældområdet, undtaget i sjældnere 
tilfælde under ekstreme afstrømninger ved scenarie 3, hvor den yderste kant 
af området kan blive påvirket af forhøjet vandstand i søen i en kortere periode 
om vinteren.  
 
Vældområdet og levestederne for Gul Stenbræk påvirkes således ikke ved 
gennemførelsen af scenarie 1 eller 2. Som tidligere nævnt vil scenarie 3 sand-
synligvis betyde, at vældområdet vil blive mere fugtigt på grund af hævet 



Skov- og Naturstyrelsen, Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse 

Rosborg Sø 

Februar 2007 

73/82  

 

grundvandspejl, og der kan være en svag påvirkning ved store afstrømninger i 
sjældnere tilfælde.  
 
Som nævnt er tilgroning oftest den største trussel mod engene og i høj grad 
for levestederne for Gul Stenbræk. Et lavt græsningstryk eller høslæt kan sik-
re, at vældmoserne ikke gror til med højtvoksende arter. Det anbefales derfor, 
at den nuværende kreaturgræsning opretholdes efter genskabelsen af Rosborg 
Sø.  
 
Odder 
Odderen, som indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 37, er ob-
serveret i området omkring Mønsted Å og Rosborg Sø. Odderen er meget sky 
og har et stort territorium, gerne i store sammenhængende naturområder. I 
forbindelse med fødesøgning bevæger den sig over store afstande, og det for-
ventes, at odderen vil søge efter føde langs Rosborg Sø. Det er vigtigt for od-
deren, at der er en stor tæthed af fisk, og et højt indhold af naturområder i de 
nærmeste omgivelser. Området omkring Rosborg Sø er uforstyrrede, hvilket 
har stor betydning for odderen, og der vil sandsynligvis indfinde sig en naturlig 
fiskebestand i søen.  
 
Fuglelivet 
Fuglelivet i området vil have stor gavn af en sø med varierende dybder samt 
sumpede områder, idet ande- og vadefugle vil udnytte søen og engene som 
yngle- og rasteplads. I de store sammenhængende områder med åbent vand 
vil sangsvaner og svømmeænder, f.eks. gråand, spidsand, skeand og atling 
and, yngle.  
 
I træktiden vil området kunne blive en værdifuld rasteplads for et relativ stort 
antal ande- og vadefugle. Søen vil ligeledes tiltrække andre trækfugle, som vil 
kunne finde føde i de sumpede områder. På engene omkring søen vil der lige-
ledes blive skabt nye levesteder for vadefugle, som eksempelvis vibe, dobbelt-
bekkasin og rødben og småfugle som sanglærke, engpiber og gul vipstjert.  
 
Som det fremgår af blandt andet Hoffmann m.fl. (2006), viser erfaringerne fra 
andre søretableringsprojekter, at især fuglelivet hurtigt indfinder sig med ny 
og væsentligt større bestande i forhold til før retableringen. Ud fra en umid-
delbarvurdering kunne dette udgøre en trussel for bestanden af Gul Stenbræk, 
idet fuglene teoretisk kunne finde på at fouragere og/eller raste i plantens ud-
bredelsesområde. 
 
Gul Stenbræk er imidlertid svagt ildelugtende og svagt giftig, og græssende 
kvæg i området undgår da også planten. Det er derfor usandsynligt, at foura-
gerende fugle vil bruge planten som fødegrundlag. Rastemæssigt er det ligele-
des usandsynligt, at fugle vil bruge områderne, hvor Gul Stenbræk vokser, 
idet disse områder er meget fugtige med en vandstand lige omkring terrænni-
veau.  
 
Den øgede fuglebestand vurderes således uden betydning for Gul Stenbræk. 
Det kan naturligvis ikke udelukkes, at enkelte individer vil besøge områderne 
men eventuelle fysiske skader eller næringsstofberigelse som følge af fækalier 
vil være meget mindre end de tilsvarende følger af den kreaturgræsning, der 
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finder sted i området i henhold til plejeplanen (Skov- og Naturstyrelsen og 
Hærens Operative Kommando 2001).  
 
Padder 
Området vil også få en større betydning for mange andre dyr, blandt andet 
padder. Frøer og vandsalamander yngler i vandhuller og lavvandede søer, og 
bruger ofte engene som fødesøgningsområde. Den nære afstand mellem eng 
og ynglested er af stor betydning for tætheden af frøer på en lokalitet.  
 
Generelt 
Udover at genskabe Rosborg Sø vil projektet således medføre en generel for-
bedring af naturforholdene i området. Samtidig vurderes det, at ingen arter el-
ler naturtyper omfattet af udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 37 vil 
blive negativt påvirket af projektet. 
 
Retableringsprojektet vurderes heller ikke at have negativ indflydelse på no-
gen af de naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 
39, der som omtalt i afsnit 2.11 er beliggende lige nedstrøms projektområdet. 
Dog vil Mønsted Å blive påvirket i søens fyldningsperiode på grund af reduce-
ret vandføring, men dette vurderes uden væsentlig betydning, idet der tale om 
en engangsforeteelse, ligesom fyldningsperioden vil være relativ kortvarig.  
 
Derimod vurderes retableringen af Rosborg Sø at have positiv indflydelse på 
både odder og damflagermusen, der begge indgår i udpegningsgrundlaget for 
habitatområde nr. 39. I de nærliggende Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber fin-
des en af Nord- og Vesteuropas største bestande af damflagermus, og den re-
tablerede Rosborg Sø vil være et nyt fourageringsområde for damflagermusen, 
der netop jager insekter over stillestående frie vandflader. Der vil ligeledes 
som omtalt ovenfor være tale om en positiv konsekvens for odder.  
 

4.5 Øvrige konsekvenser 
4.5.1 Tekniske anlæg 

Ingen tekniske anlæg ud over dem, der er nævnt i afsnit 3, berøres ved pro-
jektgennemførelsen.  
 
Dette gælder ligeledes for ejendommen beliggende på adressen Viborgvej 31, 
8800 Viborg. Her er beboelsesbygningen beliggende på terræn i kote 29,00 m 
DVR90 eller højere. Det projekterede stryg, hvor vandstanden hæves i forhold 
til de eksisterende forhold, ligger i en afstand af mindst 50 m fra bygningen, 
og vandspejlet på stryget vil være mindst ca. 3 m lavere end terrænet ved by-
gningen uafhængigt af, hvilket scenarie, der gennemføres. 
 

4.5.2 Landskabelige, arkæologiske og kulturhistoriske forhold 
Retableringen af Rosborg Sø vil medføre en betydelig forbedring i den land-
skabelige oplevelse af området. Søen vil afhængigt af scenarie fremstå som en 
stor fri vandflade, der ved scenarie 3 vil have et vandspejl, der stort set vil nå 
sit autentiske omfang.  
 
Søen vil være meget karakteristisk, idet den vil være relativ smal men meget 
langstrakt og omgivet af stejle skrænter, der i stort omfang vil være dækket af 
naturområder med hede og krat/skov. På nogle steder (især i den sydlige ende 
og på vestsiden syd for jernbroen), hvor skåningerne ikke er så stejle, ligger 
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der enge og overdrev, hvor der både nu og i fremtiden vil være mulighed for 
græsning.  
 
Søen vil med den forventede gode vandkvalitet, de omliggende naturområder 
samt det forventede rige fugleliv øge de rekreative aktiver betydeligt. Der fin-
des allerede i dag en offentlig stiadgang, hvor man langs vestsiden kan passe-
re hele vejen fra nord til syd, hvor man ligeledes passerer foden af Margrethe-
volden.  
 
Det må imidlertid være en forudsætning, at pilekrat og øvrig træ- og busk ve-
getation fjernes. Selvom dette er en omkostningstung foranstaltning, bør det 
gennemføres, idet det visuelle indtryk af søen vil være sløret, hvis vandover-
fladen gennembrydes af en mængde træer og buske, der har en dæknings-
grad på indtil nær 90 %. Træerne vil ved vanddækning dø og med tiden for-
svinde, men der vil gå meget lang tid, inden hele vedmassen er omsat. Dette 
vil ligeledes tilføre næringsstoffer til søen. 
 
Som tidligere omtalt er der på den tidligere søbund i større områder udviklet 
hængesæk. Selvom dette er en relativ sjælden naturtype i Danmark, er det 
naturligvis planen, at denne vanddækkes ved søretableringen og med tiden vil 
forsvinde. Hængesækken er, som det fremgår af afsnit 2.11, heller ikke en del 
af udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 37. Opmærksomheden skal 
dog henledes på, at der er en i det mindste teoretisk risiko for, at hængesæk-
ken ved vandstandshævningen følger med vandet op, og vil dække dele af 
vandfladen, hvilket vil ændre blandt andet synsindtrykket radikalt. Umiddel-
bart vurderes risikoen ikke stor, men der kan ikke ses helt bort fra denne.   
 
Som det fremgår af bilag 4, vurderer Viborg Stiftsmuseum, at hvis anlægsar-
bejderne bliver af meget begrænset omfang, vil en arkæologisk overvågning 
af anlægsarbejderne formodentligt kunne sikre, at der ikke sker skade på 
ukendte fortidsminder. Hvis anlægsarbejderne bliver mere omfattende, anbe-
faler museet en forudgående forundersøgelse (prøvegravning). 
 
På denne baggrund skal museet høres igen, for eksempel i forbindelse med en 
eventuel detailprojektering, således at der foreligger mere detaljerede planer. 
 
Margrethevolden beskrevet i afsnit 2.11 ligger lige i kanten af undersøgelses-
området, men anlægget er beliggende så højt i terrænet, at det ikke vil blive 
påvirket ved gennemførelse af et af de tre belyste scenarier. 
 

4.5.3 Behov for eventuel fremtidig drift og pleje 
Der forefindes allerede en plejeplan for hele Finderup Øvelsesplads (Skov- og 
Naturstyrelsen og Hærens Operative Kommando 2001), og det foreslås at an-
visningerne heri følges nøje. 
 
Det er vigtigt med fortsat græsning (eventuelt slæt) på engene mod syd og 
vest samt på overdrevene mod vest, herunder især omkring udbredelsesom-
rådet for Gul Stenbræk, således at den store bestand af Gul Stenbræk ikke 
trænges tilbage, men tværtimod får mulighed for at brede sig.  
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Det er ligeledes vigtigt, at anbefalingerne og målene i Handlingsplan for beva-
ring af den truede planteart Gul Stenbræk (Skov og Naturstyrelsen 2000) føl-
ges: 

• Det overordnede mål er at sikre Gul Stenbræk en gunstig bevarings-
status. 

• Det kortsigtede mål er at bevare Gul Stenbræk på de nuværende leve-
steder samt at øge bestanden på disse. Endvidere er det målet at få 
Gul Stenbræk tilbage på en række af de levesteder, hvorfra den for ny-
lig er forsvundet.  

• Det langsigtede mål er at gøre en indsats for lysåbne vældmoser med 
ensvarmt/enskøligt, mineralholdigt vand, bl.a. genoprette den naturli-
ge vandstand på et antal lokaliteter, samt at iværksætte græsning og 
således genskabe flere egnede levesteder for Gul Stenbræk. 

 
Skrænterne langs Rosborg Sø byder mange steder på forhold, der minder me-
get om forholdene ved fundstedet, og det er umiddelbart underligt, at plan-
tearten ikke findes flere steder langs søen. Dette kan en målrettet indsats med 
græsning m.m. måske råde bod på. 
 

4.6 Anbefaling 
Som tidligere nævnt er Gul Stenbræk en meget sjælden plante i Danmark, og 
ca. 75 % af den nationale bestand vurderes at vokse i et afgrænset område 
ved Rosborg Sø. Derfor må anbefalingen omkring hvilket scenarie, der skal 
gennemføres, nødvendigvis tage udgangspunkt i de fremtidige vilkår for Gul 
Stenbræk. 
 
Det anbefales derfor, at projektet gennemføres som beskrevet for scenarie 2. 
Ved gennemførelse af dette scenarie vil søen blive retableret med en gennem-
snitlig vandstand i kote 25,50 m DVR90. Langt de fleste individer af Gul Sten-
bræk vokser på terræn i kote 27,00 m DVR90 eller derover, men en mindre 
del vokser på lavere terræn dog ikke under kote 26,00 m DVR90. Det vurde-
res derfor, at scenarie 2 på ingen måde vil kunne påvirke bestanden negativt, 
idet vandspejlet i søen kun vil nå et terræn, der ligger 0,5 m under forekom-
sten af de få individer, der vokser på lavest terræn. Der erindres ligeledes om, 
at søens vandspejl vil være ret stabilt, og forskellen mellem sommer- og vin-
termiddel er beregnet til kun 2 cm. Selv ved ekstremt høje vandføringer som 
for eksempel 10-års maksimum vil vandspejlet kun stige ca. 26 cm i forhold til 
sommermiddelvandspejlet, og dette forudsætter tillige, at hændelsen er så 
langvarig, at den kan nå at fylde magasinet.  
 
Søens øvrige miljøforhold vurderes i øvrigt at være gode, blandt andet fordi 
den vil få en sigtdybde, der muliggør, at lyset kan trænge ned til bunden over-
alt. Dette giver gode muligheder for vækst af undervandsplanter, der kan op-
tage væsentlige mængder næringsstoffer, hvilket resulterer i en mindre plan-
teplanktonproduktion og dermed klarere vand. 
 
Ud fra de fleste andre forhold i området vurderes gennemførelse af scenarie 3 
som det optimale, idet det blandt andet vil resultere i et søareal, der ligger tæt 
på det oprindelige, ligesom man vil få en sø med relativ stor gennemsnitsdyb-
de, hvor der kun er mulighed for etablering af tagrørssump på en lille del af 
arealet. En sø i kote 26,00 m DVR90 vil imidlertid medføre et vandspejl, der vil 
komme til at stå meget tæt på de individer af Gul Stenbræk, som vokser på 
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lavest terræn. Selv om der ved de begrænsede vandstandssvingninger kun vil 
blive tale om påvirkning af en meget lille del af bestanden, vil dette være 
uheldigt, ikke mindst fordi bestanden ligeledes hindres i at kunne brede sig 
mod øst.  
 
En sø med et vandspejl i kote 25,00 m DVR90 (scenarie 1) vurderes som det 
mindst egnede, idet vanddybden i langt hovedparten af søen vil være så ringe, 
at der på lidt længere sigt vil være potentiale for etablering af tagrørssump, 
hvorfor området ikke vil fremstå med frit vandspejl. Desuden vil ca. 17 % (ca. 
9 ha) af arealet have så ringe vanddybde (0 - 25 cm), at der reelt vil være tale 
om sjapvand. Søen vurderes derfor at være udsat for en relativ hurtig tilgro-
ning.  
 
Der er i øvrigt ingen væsentlig forskel på den beregnede kvælstofomsætning i 
søen for de 3 scenarier, mens den beregnede fosfortilbageholdelse vil være 
størst i scenarie 3, lidt mindre i scenarie 2 og mindst i scenarie 1. 
 

4.7 Anlægsøkonomi 
Der er opstillet et økonomisk overslag over de forventede anlægsudgifter ved 
retableringen af søen (tabel 4.7.1, 4.7.2 og 4.7.3.).  
 
Materialepriser og omkostninger ved udførelsen af anlægsarbejderne er base-
ret på erfaringstal fra tilsvarende opgaver samt V&S-prisbøger. Desuden er 
der indhentet specifikke konsekvensvurderinger og prisoverslag vedrørende 
rydning af den nuværende bevoksning samt i forbindelse med leje af pumpe. 
Alle priser er ekskl. moms.  
 
Overslaget omfatter alene anlægsomkostninger og indeholder således ikke ud-
gifter til projektering udbud og tilsyn, supplerende geotekniske undersøgelser, 
arkæologiske forundersøgelser eller til erstatninger/aftaler med lodsejere om-
kring jordfordeling mv., aftaleindgåelser vedrørende f.eks. fremtidig vejret, 
tinglysningsomkostninger, ændrede forsynings- og driftsforhold mv. 
 

4.7.1 Anlægsoverslag, scenarie 1 
Anlægsoverslaget for gennemførelse af scenarie 1 (vandspejl i kote 25,00 m 
DVR90) er vist i tabel 4.7.1. 
 

Tabel 4.7.1: Økonomisk overslag over anlægsudgifterne ved gennemførelse af projektet ved 
vandspejlshævning til kote 25,00 m DVR90 (scenarie 1). 

Anlægselement  1.000 kr. 

Arbejdsplads 160 

Rydninger af træer og anden vegetation 2.882 

Opbygning af Vejdæmning 288 

Fjernelse af eksisterende sandfang og etablering af midlertidigt sandfang 10 

Opbygning af Stryg inklusiv spuns 374 

Sikring af nuværende vandføring 27 

Uforudseelige øvrige omkostninger, ca. 10 % 374 

Samlede anlægsomkostninger (ekskl. moms) 4.115 

 
Såfremt jernbroen og vejdæmningen fjernes vil posten ” Opbygning af Vej-
dæmning” reduceres med ca. 240.000 kr. 
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4.7.2 Anlægsoverslag, scenarie 2 

Anlægsoverslaget for gennemførelse af scenarie 2 (vandspejl i kote 25,50 m 
DVR90) er vist i tabel 4.7.2. 
 

Tabel 4.7.2: Økonomisk overslag over anlægsudgifterne ved gennemførelse af projektet ved 
vandspejlshævning til kote 25,50 m DVR90 (scenarie 2). 

Anlægselement  1.000 kr. 

Arbejdsplads 170 

Rydninger af træer og anden vegetation 3.157 

Opbygning af Vejdæmning 288 

Fjernelse af eksisterende sandfang og etablering af midlertidigt sandfang 10 

Opbygning af Stryg inklusiv spuns 479 

Sikring af nuværende vandføring 31 

Uforudseelige øvrige omkostninger, ca. 10 % 415 

Samlede anlægsomkostninger (ekskl. moms) 4.550 

Såfremt jernbroen og vejdæmningen fjernes vil posten ” Opbygning af Vej-
dæmning” reduceres med ca. 240.000 kr. 
 

4.7.3 Anlægsoverslag, scenarie 3 
Anlægsoverslaget for gennemførelse af scenarie 3 (vandspejl i kote 26,00 m 
DVR90) er vist i tabel 4.7.3. 
 

Tabel 4.7.3: Økonomisk overslag over anlægsudgifterne ved gennemførelse af projektet ved 
vandspejlshævning til kote 26,00 m DVR90 (scenarie 3). 

Anlægselement  1.000 kr. 

Arbejdsplads 195 

Rydninger af træer og anden vegetation 3.355 

Hævning af betonfundament for jernbro 100 

Opbygning af Vejdæmning 363 

Fjernelse af eksisterende sandfang og etablering af midlertidigt sandfang 10 

Opbygning af Stryg inklusiv spuns 610 

Sikring af nuværende vandføring 34 

Uforudseelige øvrige omkostninger, ca. 10 % 468 

Samlede anlægsomkostninger (ekskl. moms) 5.135 

 
Såfremt jernbroen og vejdæmningen fjernes vil posten ”Opbygning af Vej-
dæmning” reduceres med ca. 415.000 kr.  
 

4.8 Arbejdstidsplan 
4.8.1 Arbejdstidsplan, scenarie 1 og 2 

Den samlede anlægsperiode skønnes at have en varighed på ca. 5 måneder 
(tabel 4.8.1). Anlægsperiodens længde bestemmes primært af rydning af ve-
getationen samt fyldningen af søen.  
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Tabel 4.8.1: Overordnet arbejdstidsplan for scenario 1 og 2. 

FASER Måneder 

 1 2 3 4 5 

Rydninger af træer og anden vegetation      

Opbygning af Vejdæmning      

Fjernelse af eksisterende sandfang      

Opbygning af Stryg inklusiv spuns      

Sikring af nuværende vandføring      

Midlertidigt sandfang      

 
Det anbefales, at arbejderne med etableringen af dæmningen påbegyndes i 
starten af sommerperioden og således udføres i juli – september af hensyn til 
fremkommeligheden i området. Opbygningen af stryget og fyldning af søen 
gennemføres i oktober - november. 
 

4.8.2 Arbejdstidsplan, scenarie 3 
Arbejdstidsplanen for udførelsen af scenario 3 svarer overordnet til scenario 
1/2, som angivet i tabel 4.8.1. Eneste tilføjelse er udførsel af nyt fundament 
for jernbro (tabel 4.8.2). 
 

Tabel 4.8.2: Overordnet arbejdstidsplan for scenario 3. 

FASER Måneder 

 1 2 3 4 5 

Rydninger af træer og anden vegetation      

Opbygning af nyt fundament for Jernbro      

Opbygning af Vejdæmning      

Fjernelse af eksisterende sandfang      

Opbygning af Stryg inklusiv spuns      

Sikring af nuværende vandføring      

Midlertidigt sandfang      
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