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INDLEDNING
NIRAS har for Frederikshavn Kommune og Naturstyrelsen udført en hydrologisk
forundersøgelse for at øge vidensgrundlaget i Natura 2000 område 3 – Jerup
Hede, Råbjerg og Tolshave Mose. Dette område indeholder det ældste rimmedobbe landskab på Skagens Odde, hvilket er helt unik natur og derfor også omfattet af LIFE projektet WETHAB. Den øgede hydrologiske forståelse skal være
med til at realisere et projekt om etablering af naturlige vandstandsforhold i området, for at fremme våde naturtyper som:
2190: Fugtige klitlavninger (forbedres)
4010: Våd hede (arealforøgelse på 5 ha)
6410: Tidvis våd eng (arealforøgelse på 5 ha)
7110*: Højmose (50 ha egnet til naturlig udvikling til højmose)
7140: Hængesæk
7230: Rigkær (arealforøgelse på 5 ha)
91D0*: Skovbevokset tørvemose (arealforøgelse på 10 ha)
Desuden skal hydrologiprojektet forbedre forholdene for arterne tinksmed og
engsnarre.
Under optimale forhold har disse naturtyper forskellige præferencer for fugtighed,
pH og næringsstoftilgængelighed. I dette projekt er der ikke arbejdet specifikt på
at forbedre de enkelte naturtypers forhold, men der er i projektet forsøgt at genskabe de naturlige hydrologiske forhold, som eksisterede før dræningen, samt at
minimere en evt. næringsbelastning fra oplandet. Dette forventes at være medvirkende til at forbedre naturtypernes forhold.
Dette er gjort ved at hæve grundvandsstanden, hvor det har været muligt indenfor projektområdet. I den forbindelse er der taget højde for, at der flere steder er
massive udfordringer med højtstående grundvand. Kendte problemområder er
vist på Figur 1-1, og er baseret på oplysninger fra Frederikshavn Kommune.

www.niras.dk
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Figur 1-1. Problemområder. Dvs. områder hvor Frederikshavn Kommune har modtaget klager over for meget vand.
Orange prik henviser til Figur 1-2.

NIRAS har under feltundersøgelse den 10. september 2015 observeret disse
problemer ved Kragskov Å, se Figur 1-2.
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Figur 1-2. Kornmark påvirket af høj grundvandsstand. Billedet er taget 10. september 2015. Orange prik på Figur 1-1
viser, hvor billedet er taget.

Det var derfor forventet, at veje og bebyggelser indenfor projektområdet er sårbare overfor stigninger i grundvandsspejlet. En del af projektet har derfor også
været at beregne og illustrere konsekvenserne heraf.
Dette har udmundet i en skitseprojektering af, hvordan naturlige hydrologiske
forhold indenfor projektområdet kan gennemføres. Nærværende rapport beskriver og sammenholder indsamlet data (eksisterende og nye feltmålinger), modelopdatering, scenarieberegninger samt resultater inklusiv foreslåede indsatser og
afværgetiltag samt en konsekvensvurdering.

2

DATA OG LITTERATUR STUDIE
Der foreligger en lang række eksisterende data, der har relevans for opgaven.
NIRAS har indsamlet og analyseret dette data for at få et indblik i de nuværende
hydrologiske forhold Dette har også været med til at danne grundlag for de udførte feltundersøgelser samt den konceptuelle model.

www.niras.dk
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2.1

Topografiske forhold
Topografisk er Natura 2000 område 3 – Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose
relativt fladt, Figur 2-1. Det højeste sted er ca. 12,5 m over havets vandoverflade.

Figur 2-1. Vandløb, grøfter og vandhuller/søer indenfor Natura 2000 område 3 – Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave
Mose. Topografien er også vist.

Rimme-dobbe landskabet, der ses som parallelle linjer med forskellig niveau, der
løber i en omtrentlig nord-syd gående retning kan ses på Figur 2-2, som er et
zoom af et skyggekort omkring Råbjerg mose. Det er disse rimme og dobbe,

www.niras.dk
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hvor vandet står i dobbene, og der er tørt på rimmerne, som naturmæssigt gør
området helt unikt.

Figur 2-2. Skyggekort med zoom omkring Råbjerg mose.

2.2

Vandløb og grøfter
Indenfor Natura 2000 område 3 – Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose er der
relativ mange grøfter (Figur 2-3), som er gravet for at dræne området. Det formodes, at disse har relativ stor indflydelse på grundvandsstanden og er medvirkende til at udjævne årlige variationer.
De større vandløb i projektområdet er (Figur 2-3) Hedegrøften og Jerup Å samt
Kragskovhedegrøft og Birkerenden som løber til Kragskov Å.

www.niras.dk
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Figur 2-3. Vandløb og grøftesystem.
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2.3

Naturforhold
I den eksisterende naturplan /1/ og Natura 2000-handleplan /4/ for området er
det vurderet, at der er en uhensigtsmæssig hydrologi, som udgør en trussel mod
områdets naturværdier. Afvandingen af området via grøfter har ført til unaturlige
vandstandsforhold samt udtørring. Dette har medført at højmose, nedbrudt højmose, hængesæk, tørvelavning, våd hede og tidsvis våd eng er truet. Ligeledes
er fuglene trane, tinksmed og mosehornugle samt dagsommerfuglen hedepletvinge truede, da deres levesteder udtørres. Det er dog opfattelsen, at store dele
af selve Råbjerg Mose i dag fremstår med upåvirket hydrologi. Rimme-dobbe
landskabet givet en varieret mosaik af våde og tørre naturtyper i området og
mange arealer er udpeget som tilhørende mere end én habitat naturtype, Figur
2-4.

Figur 2-4 Oversigt over naturtyper indenfor habitatområdet og indenfor afgrænsningen for hydrologiske tiltag i
projektet.

2.4

Jordbundsforhold
Jordartskortet for området viser, at der hovedsageligt er flyvesand, saltvandssand og ferskvandstørv. Den stedslige variation ses på Figur 2-5.

www.niras.dk
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Figur 2-5. Jordartskort.

2.5

Grundvandsforhold
Potentialekortet for området (Figur 2-6) viser grundvandets kote. Heraf ses det,
at grundvandsspejlet ligger i omkring kote 11 - 12 m i den vestlige del af projekt-
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området og falder derefter jævnt til kote 0 m ved den østlige kyst. Således forventes den overordnede strømningsretningen for grundvandet at være fra vest
mod øst. Generelt for hele området gælder det, at grundvandet ligger indenfor få
meter under terræn, hvilket de mange afvandingsgrøfter ligeledes er et tegn på.

Figur 2-6. Potentialeforhold indenfor projektområdet. På kortet er topografien også vist sammen med projektområdet,
vandløb, grøfter og vandhuller/søer.

Der er givet tilladelser til mindre grundvandsindvindinger (maksimalt 50.000
3

m /år) i og omkring WETHAB projektområdet (Figur 2-7). Flere af disse har ikke
indvundet grundvand de seneste år. Det er ukendt, om der er yderligere indvin-
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ding af grundvand ift. afværgning af oversvømmelser pga. højtstående grundvand.

Figur 2-7. Grundvandsindvinding i og omkring WETHAB projektområdet. Størrelsen af den blå prik angiver
indvindingstilladelsens størrelse. Jo større prik jo større indvindingstilladelse. Boksene angiver formål og
aktuel indvinding de seneste år – hvis opgivet.
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3

FELTUNDERSØGELSER
I løbet af projektperioden er der udført 2 hydrologiske feltundersøgelser, som
supplerer de eksisterende data og understøtter skitseprojekteringen. Første hydrologiske feltundersøgelse blev udført i slutningen af april/starten af maj 2015
og anden feltundersøgelse i september/starten af oktober 2015. Feltundersøgelserne er placeret i det sene vinter/tidlige forår (1. feltundersøgelse, våd periode)
samt tidlige efterår (2. feltundersøgelse, tør periode) for at undersøge vandstands- og afstrømningsforholdenes årstidsvariationer. Figur 3-1 viser en tidsserie
over vandstandsvariationerne fra juli 2007 – januar 2016 i boring 4.265 i Skagen
Klitplantage. På figuren er det markeret, hvornår NIRAS har udført de hydrologiske feltundersøgelser i WETHAB projektområdet. Figur 3-1 understøtter, at 1.
feltundersøgelse er udført i en våd periode. Vandstandskoten er i slutningen af
april 2015 noget af det højeste målt siden juli 2007. 2. feltundersøgelse er udført
i den tørre periode af 2015. 2015 har dog været et relativt vådt år, og sommergrundvandsstanden har derfor ikke været så lav som tidligere år.
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Figur 3-1. Vandstandsvariationer fra juli 2007 – januar 2016 i boring 4.265 i Skagen Klitplantage. Lodrette røde streger
markerer dage for 1. og 2. feltundersøgelse i WETHAB projektet.

Feltundersøgelserne indbefattede:

www.niras.dk

•

Indmåling af vandstand, bund- og terrænkoter med differential GPS
(dGPS).

•

Opsætning af tre pejlerør, hvor der i hvert rør blev installeret dataloggere
til registrering af vandstandsændringer. I et rør blev der yderligere instal-
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leret en baro-logger til kompensation for ændringer i det barometriske
tryk.
•

Bestemmelse af vandføringer i tre vandløb på baggrund af opmålt tværsnitsareal samt hastighedsmålinger.

•

Slugtest til undersøgelse af rimmernes vandgennemtrængelighed

•

Indsamling af jordprøve til sigteprøveanalyse for kornstørrelsebestemmelse.

•

Elektrisk kortlægning af jordens modstandsforhold.

•

Indsamling af jordprøver til fosforbestemmelse.

•

Fotodokumentation

I de efterfølgende underafsnit er det indsamlede data præsenteret.

3.1
3.1.1

Vandstand, bund- og terrænkoter
Vandstandskoter
Vandstandsregistreringerne indmålt med dGPS fra første og anden feltundersøgelse er vist på hhv. Figur 3-2 og Figur 3-3. Heraf ses, at der er et toppunkt/vandskel i Råbjerg mose med en kote ca. 12 m. Herfra er vandstanden
faldende mod hhv. øst og vest. Ses på ændringerne i vandstanden fra første til
anden feltundersøgelse (Figur 3-4) er vandstanden faldet nogle steder, mens
den er steget andre steder i projektområdet. Det er generelt grøfter/vandløb hvor
vandstanden er øget fra 1. til 2. feltundersøgelse, mens vandhuller og søer har
en lavere vandstand. Det formodes derfor, at den øgede grøde i grøfterne/vandløbene er årsagen til vandstandsstigningerne. Ændringerne i vandstanden fra 1. til 2. feltundersøgelsesperiode er dog relativt begrænsede. Det største
fald er på 42,5 cm og den største stigning er på 26,8 cm. Hovedparten (ca. 2/3)
af de registrerede vandstandsændringer er under 10 cm.

www.niras.dk
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Figur 3-2. Vandstandsregistreringer med differential GPS udført hhv. 20. og 30. april 2015.
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Figur 3-3. Vandstandsregistreringer med differential GPS udført hhv. 10. september og 5. – 6. oktober 2015.
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Figur 3-4. Ændringer i vandstand fra 1. til 2. feltundersøgelsesperiode. Blå prik angiver, at vandstanden er faldet fra 1.
til 2. feltundersøgelsesperiode, hvorimod grøn prik angiver en stigning i vandstanden. Størrelsen af prikken
angiver størrelsen af faldet/stigingen, så jo større prikken er, jo større fald/stigning er der observeret.

www.niras.dk
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En analyse af grundvandsspejlets placering (interpolation af indmålte vandspejl
under hhv. feltundersøgelse 1 og 2 til et 10 m grid) ift. terræn (DHM fra 2007
med 1,6 m grid er benyttet) er vist på Figur 3-5 og Figur 3-6. Analysen indikerer,
at grundvandsspejlet generelt ligger fra terræn og til 2 m dybde indenfor
WETHAB projektområdet. Der er dog flere områder hvor vandspejlet er over
terræn. Dette er bl.a. i nogle af de områder Frederikshavn Kommune har oplyst
er problemområder.
Der gøres opmærksom på, at datapunkterne er interpoleret og er meget afhængig af antallet af dGPS registreringer i nærheden. Således giver Figur 3-5 og
Figur 3-6 kun identifikationer af, hvor der kan være problemer med høj grundvandsspejl.
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Figur 3-5. Afstand mellem terræn og grundvand. Data er genereret på baggrund af indmålte vandspejl fra 1.
feltundersøgelse (de sorte prikker viser, hvor der er dGPS registreringer, som er benyttet under
interpolationen. Yderligere er der indsat støttepunkter med en kote 0 langs kysten) og en 1,6 m DHM.
Negative afstande betyder grundvandspejlet ligger under terræn. Positive afstande viser vand er på terræn.
Kendte problemområderne oplyst af Frederikshavn Kommune er indlagt.
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Figur 3-6. Afstand mellem terræn og grundvand. Data er genereret på baggrund af indmålte vandspejl fra 2.
feltundersøgelse (de sorte prikker viser, hvor der er dGPS registreringer, som er benyttet under
interpolationen. Yderligere er der indsat støttepunkter med en kote 0 langs kysten) og en 1,6 m DHM.
Negative afstande betyder grundvandspejlet ligger under terræn. Positive afstande viser vand er på terræn.
Kendte problemområderne oplyst af Frederikshavn Kommune er indlagt.
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3.1.2

Bund- og terrænkoter
På Figur 3-7 ses bund- og terrænkoter indmålt i WETHAB.

Figur 3-7. Bund- og terrænkoter indmålt i projektområdet.
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3.2

Fotodokumentation
For grøfter, vandløb, søer og moseflader er der under første feltundersøgelse
taget fotodokumentation samt vurderet lokalitetens stabilitet (dvs. er grøften/vandløbet overvejende tør, tør om sommeren eller er der permanent vand),
vanddybde samt vandføring. I bilag 1 er denne information samlet. Lokalitetens
stabilitet (ændring af tilgængelig vand) er også vurderet ved genbesøg under
anden feltundersøgelse.

3.3

Tidsmæssig variation i grundvandsstanden
Grundvandsstandens tidsmæssige variationer er registreret for hver time gennem hele projektperioden. Pejlerørene, hvori der er installeret dataloggere til
registrering af vandstandsændringerne, er opsat i Råbjerg mose (rør nord), i et
skovstykke nordøst for Kragskovhede statsfængsel (rør midt) og ved en sø nær
Trinkærvej (rør syd), se Figur 3-8.
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Figur 3-8. Kort over projektområdet med angivelse af hvor pejlerør (rør nord, rør midt og rør syd) er opsat samt sted
for vandføringsmålinger (Q1, Q2 og Q3).

Resultater af grundvandsstandens tidsmæssige ændring er vist på Figur 3-9.
Loggeren i rør ’midt’ blev desværre stjålet, hvilket resulterer i, at tidsserien kun
går til 10. september 2015. Det ses på Figur 3-9, at vandstandsvariationerne i
måleperioden for rør nord (Råbjerg mose) er 0,39 m, rør midt (Kragsskovhede,
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skov) 0,44 m og rør syd (Trinkærvej, sø) 0,76 m. Dette indikerer, at variationerne
i grundvandsstanden er mindre i Råbjerg mose i forhold til arealerne uden om.
Fra december 2015 til marts 2016 var vandstanden i Råbjerg Mose meget stabil
og høj.

Figur 3-9. Vandstandstidsserier for rør nord (Råbjerg mose), rør midt (Kragskovhede, skov) og rør syd (Trinkærvej,
sø). Cirkler angiver de manuelle pejlinger.

3.4

Slugtest
På lokaliteten for pejlerøret i Råbjerg mose (rør nord, Figur 3-8) blev der udført
slugtest i en af rimmerne. Baseret på data fra slugtesten er NIRAS kommet frem
-5

til at den hydrauliske ledningsevne er i størrelsesordenen 1,3·10 m/s. Dette
svarer fint til de finsandede aflejringer, der er fundet i området. Det betyder samtidigt, at rimmerne ikke vil være i stand til at tilbageholde vand over længere
tidshorisont (måneder). Vandet vil med stor sandsynlighed kunne strømme på
tværs af rimmerne gennem sandet i en grad, som betyder, at det ikke giver mening at benytte spærringer i ’huller’ mellem rimmerne som virkemiddel i projektet.

3.5

Sigteprøveanalyse
På lokaliteten for pejlerøret i Råbjerg mose (rør nord, Figur 3-8) blev der desuden indsamlet en jordprøve, som senere har gennemgået en sigteprøveanalyse
for at bestemme kornstørrelsen. Kornstørrelsesfordelingen kan ses på Figur
3-10. Heraf ses, at langt størstedelen af kornene har en størrelse på mellem 0,12
- 0,25 mm. Alle korn er under 0,5 mm, hvilket betyder det er en fin-mellem kornet
sand, der er i Råbjerg mose. Baseret på kornstørrelserne er den hydraulisk led-4
ningsevne estimeret til 1,69·10 m/s. Dette er en faktor 13 større end slugtesten.
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Denne forskel mellem bestemmelsesmetoderne for den hydrauliske ledningsevne er ikke unormal, og begge metoder er forbundet med betydelig usikkerhed.
Konklusionen er dog entydig til trods for usikkerheden, og undersøgelserne viser
som nævnt, at rimmerne ikke er vandstandsende i en grad, som gør, at de kan
udnyttes til hævning af vandstanden i området.
100
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Figur 3-10. Kortstørrelsesfordeling.

3.6

Overfladenær geologi
Elektriske metoder er blevet anvendt til at kortlægge jordens modstandsforhold
fra 0 – 30/40 m. Dette arbejde er udført at Bargheer Geophysics ved Arne Bargheer, /5/. NIRAS har fået tilladelse til at benytte de indsamlede data i WETHAB
projektet for at øge den hydrogeologiske forståelse.
På tværs af rimme-dobbe landskabet i Råbjerg mose (Figur 3-11, profil nr. 18 er
anvendt i denne rapport) er der lavet et 840 m langt profil med DC/IP metoden
(Figur 3-12).
Profilet (Figur 3-12) viser de elektroniske modstande i jorden. Lav modstand
antyder, at der er ler, mens høj modstand antyder tilstedeværelsen af sand. Med
dybden fader farverne ud pga. DOI (depth of investigation). Over DOI er data
entydigt, hvorimod under DOI er data mere usikkert og tvetydigt.
Af profilet i Figur 3-12 fremgår det tydeligt, at de første 0 – ca. 10 m er sand (lilla
farve) med tørveindslag (50 - 150 ohm – orange/rød farve nær overfladen) af en
tykkelse ca. 1 m til maksimalt 3 m i dobberne/lavningerne (enkelte steder er
rimmerne dog underlejrede af indslag af tørv). Således ser rimmerne overordnet
ud til at være opbygget af samme højpermeable materiale som det underliggende sand i de øverste 10 m.
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Figur 3-13 viser koten for den gode leder, som kan indikere enten forekomst af
ler eller saltvandsgrænsen. Heraf ses det, at der er relativt store stedslige variationer på koten for ler eller saltvandsgrænsen. Dette har indvirkning på hydrologien i området, og indikerer, at der stedsligt kan være hydrologiske forskelle.
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Figur 3-11. Profil nr. 18 er målt med DC/IP metoden på tværs af rimme-dobbe landskabet i Råbjerg mose.
Baggrunden på kortet er højdemodellen hvor koten er angivet på farveskalaen /5/.
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Figur 3-12. DC/IP målinger for profil 18 på tværs af rimme-dobbe landskabet i Råbjerg mose /5/.
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Figur 3-13. Koten [m] til ler eller saltvandsgrænsen /5/.
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3.7

Vandføring
I Kragskov Å (Q1, målepunkter er angivet på Figur 3-8), Jerup Å (Q2) og Hedegrøften (Q3) er der udført hastighedsmålinger samt opmåling af tværsnittet på
vandløbene. Tabel 1 viser vandføringerne beregnet på baggrund af det tværsnitsarealet og hastighedsmålingerne. Generelt er vandføringerne faldet mellem
de to måletidspunkter, hvilket var forventelig, da vandføringen om sommeren og
det tidlige efterår generelt er mindre end om vinteren og foråret. Vandføringsreduktionen er for Kragskov Å og Jerup Å hhv. 22,7% og 29,9%, hvorimod vandføringen i Hedegrøften kun er faldet med 1,8%.
Tabel 1. Vandføringer. Målinger udført hhv. 30. april 2015 og 10. september 2015. Vandføringsreduktionen ift. sidste måling er også opgivet. Se Figur 3-8 for målepunkternes stedslige placering.

Vandløb

Kragskov Å (Q1)
Jerup Å (Q2)
Hedegrøften (Q3)

3.8

Vandføring [l/s]
30. apr. 2015
210
57
67

Vandføring [l/s]
10. sep. 2015
162
40
66

Vandføringsreduktion [%]
22,7
29,9
1,8

Vandstandsvariationer i grøfter og vandløb
I perioden 25. april - 30. juni 2015 er vandspejlskoter i fire grøfter/vandløb betegnet PP1, PP2, PP3 og PP4 (se Figur 3-14 for placeringer) løbende blevet registreret for at følge vandstandsvariationerne, Figur 3-15 - Figur 3-18 /5/. Dette
arbejde er udført af Arne Bagheer. Det ses, at dynamikken i vandstandsvariationerne mellem PP1, PP2, PP3 og PP4 er relativt ens, hvilket indikerer de alle har
en relativ naturlig vandløbsdynamik (dvs. vandføringen stiger når det regner).
Over perioden har den maksimale målte vandstandsvariation for de enkelte stationer været: PP1 7,9 cm, PP2 10,1 cm, PP3 18,0 cm og PP4 17,5 cm.
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Figur 3-14. Kort over placeringen af målestationer til observation af vandstandsvariationer i grøfter/vandløb
indenfor WETHAB.
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PP1
7.57
7.56

Vandspejlskote (m)

7.55
7.54
7.53
7.52
7.51
7.5
7.49
7.48
7.47
25-04-2015

15-05-2015

04-06-2015

24-06-2015

Tid
Figur 3-15. Vandstandsvariationer ved PP1 /5/. Koten er estimeret.

PP2
7.1

Vandspejlskote (m)

7.08
7.06
7.04
7.02
7
6.98
25-04-2015

15-05-2015

04-06-2015

24-06-2015

Tid
Figur 3-16. Vandstandsvariationer ved PP2 /5/. Koten er estimeret.
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PP3
8.54
8.52

Vandspejlskote (m)

8.5
8.48
8.46
8.44
8.42
8.4
8.38
8.36
8.34
8.32
25-04-2015

15-05-2015

04-06-2015

24-06-2015

Tid

Figur 3-17. Vandstandsvariationer ved PP3 /5/. Koten er estimeret.

PP4
4.7
4.68

Vandspejlskote (m)

4.66
4.64
4.62
4.6
4.58
4.56
4.54
4.52
4.5
4.48
25-04-2015

15-05-2015

04-06-2015

24-06-2015

Tid
Figur 3-18. Vandstandsvariationer ved PP4 /5/. Koten er estimeret.

3.9

Fosforbestemmelse
Jordprøverne udtaget til fosforbestemmelse består af 10 delprøver fra hvert prøvetagningssted. Disse er analyseret af Eurofins og resultaterne er vist i Tabel 2.
Prøveudtagningsstedet er vist på Figur 3-19. Fosforindholdet på mellem 24 –
200 mg/kg ts er væsentligt lavere end det gennemsnitlige for organogene lavbundsjorde på 1.286 mg/kg på landsplan /6/. Der vurderes derfor ikke at være
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risiko for frigivelse af fosfor og dermed forringelse af naturen, hvis vandstanden
hæves.
Tabel 2. Jordprøvernes indhold af tørstof, fosfor og jern samt deres rumvægt. Prøvernes
udtagningsdybde er 0,2 m.

Jordprøve

Tørstof
[%]

Rumvægt
3
[kg/m ]

Jern (Fe)
[mg/kg ts.]

1

76

848

140

280

2

78

913

170

180

3

86

994

130

74

4

83

1050

200

280

5

73

871

24

400

133

243

Middel

www.niras.dk

Fosfor (P)
[mg/kg ts.]

Frederikshavn Kommune og Naturstyrelsen:
WETHAB

32

Figur 3-19. Kort over jordprøvernes udtagningssted.

4

KONCEPTUEL MODEL
Baseret på ovenstående er der udarbejdet konceptuelle modeller for WETHAB.
Af Figur 4-1 ses det, at området er inddelt i 2 delområder (I og II), da disse har
forskellige hydrologiske karakteristika. Nedenstående punkter sammenfatter den
hydrologiske forståelse for delområde I og II samt beskriver de nuværende
vandstands- og afvandingsforhold.
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Figur 4-1. Konceptuelt er WETHAB opdelt i delområde I og II, som har forskellige hydrologiske karakteristika.

•

Grundvandspejlet i delområde I står terrænnært og flere steder over terræn. I delområde II står grundvandsspejlet også terrænnært, men dog
lidt dybere end i delområde I. Det er vurderet, at delområde I og II er i
fuld kontakt med det primære grundvandsmagasin.

•

Det formodes, at forskellen i grundvandsstandens niveau mellem delområde I og II primært skyldes, at delområde II har en langt større tæthed
af grøfter og vandløb, der dræner området. Denne dræning er ikke så
udbredt i delområde I, og derfor står grundvandsstanden højere.

•

Midt i Råbjerg mose (delområde I) har grundvandsspejlet et toppunkt
med kote ca. 12 m. Dette er ny viden ift. det regionale potentialekort. Således er grundvandsstrømningen i den nordvestlige del af mosen rettet
mod grøfterne forbundet med Gårdbo sø. I den resterende del af Råbjerg mose er grundvandsstrømningen mod øst.

•

Variationerne i grundvandsstanden over tid er mindre i delområde I end
delområde II. Dette ses af de kontinuerte registreringer af vandstandsva-
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riationerne, hvor rør nord (opstillet i delområde I) har ca. 10 cm og 40 cm
mindre udsving end rør midt og rør syd (opstillet i delområde II).
•

Dette gør sig også gældende for vandføringen. Hedegrøften som primært afvander delområde I, havde en ca. 2 % forskel i vandføringen fra
en forårs- til efterårsmåling. Modsat er vandføringen i Kragskov Å og Jerup Å, som afvander delområde II, hhv. ca. 23 % og 30 % lavere i efteråret.

•

Ligeledes blev det observeret, at vandstandsvariationerne over tid i grøfter forbundet til hhv. delområde I og II var forskellige. Grøfter med forbindelse til delområde I (PP1 og PP2) havde maksimale vandstandsvariationer på 8 – 10 cm i perioden 25. april - 30. juni 2015. I samme periode havde grøfterne PP3 og PP4, som ligger i delområde II, maksimale
vandstandsvariationer på 18 cm .

På baggrund af disse forskelle mellem delområde I og II, antyder dette, at disse
har forskellige hydrologiske karakteristika.
Delområde I formodes primært at være grundvandsstyret, hvilket kan forklare de
mindre variationer i grundvandsstand, samt stabile vandføringer og vandstand i
grøfter/vandløb. Den konceptuelle model for delområde I er vist på Figur 4-2.

Figur 4-2. Konceptuel forståelsesmodel for delområde I.
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Ved nedbørshændelser formodes nettonedbøren at nedsive lodret gennem sandet, indtil det kommer under tørvelagenes bund. Her vil den horisontale grundvandsstrømning foregår. Fra delområde I foregår denne både mod øst (til Kattegat) og vest (til Gårdbo sø og derfra Kattegat). Vandet vil også sive lodret gennem tørven. Denne nedsivning vil dog foregå langsommere end gennem sandet.
Dette kan være medvirkende til at grundvandstilførslen til grøfter/vandløb er
mere stabil og variationerne over tid mindskes. Grøfter/vandløb i delområde I vil
virke drænende i nærområdet.
Rimmerne i delområde I består hovedsageligt af flyvesand. Nogle steder er de
underlejrede af indslag af ferskvandstørv med en tykkelse på 1 – 3 m. Denne
tørv findes også i dobberne. Se principskitse på Figur 4-3. Rimmerne vurderes at
være vandgennemtrængelige (K-værdierne fra slugtest og kornstørrelsesfordelingen er relative høje) og tilbageholder således ikke vand mellem dobberne.

Figur 4-3. Principskitse for aflejringen af sand og tørv i Råbjerg mose.

I Delområde II er grundvandsstanden primært styret af grøfter, som dræner området. Efter nedbørshændelser drænes området relativt hurtigt, hvilket også er
medvirkende til de større variationer i grundvandsstand og i grøfters/vandløbs
vandføring og vandstand. Grundvandsstrømningen i delområde II er rettet mod
øst (Kattegat). Den konceptuelle model for delområde II er vist på Figur 4-4.
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Figur 4-4. Konceptuel forståelsesmodel for delområde II.

Der er ingen målte data til at beskrive geologien i delområde II. Det formodes
dog, at geologien i Tolshave mose, som tilhører delområde II, vil ligne geologien
i delområde I. Jævnfør jordartskortet er områderne relativ ens og overfladen
består hovedsageligt at ferskvandstørv. I den østlige del af delområde II og ud
mod kysten er det hovedsageligt flyvesand og saltvandssand, der er dominerende jf. jordartskortet.

5

HYDROLOGISK MODEL
NIRAS konverterede i 2009 en eksisterende GMS (Groundwater Modeling System) model til en dynamisk Mike SHE og Mike 11 model for Skagen Odde /2/.
Koblet kan modelkoderne Mike SHE og Mike 11 løse fysiske strømningsprocesser i den hydrologiske cyklus inklusiv fordampning, infiltration, overfladeafstrømning, flow i umættet og mættet zone samt vandløb og deres interaktioner. Mike
SHE og Mike 11 modellen for Skagen Odde blev i 2012 opdateret /3/. I forbindelse med dette projekt har modellen undergået endnu en opdatering for at medtage den seneste viden omkring drængrøfter og deres beskaffenhed samt nyeste
vandløbsopmålinger. Endvidere er modelområdet udvidet mod syd for at dække
hele WETHAB projektområdet. Opdateringerne er foretaget for, at NIRAS kunne
benyttet den dynamiske grundvandsmodel til at beregne ændringer i vandstandsforhold og beskrive effekten af de virkemidler (bl.a. opfyldning af grøfter,
afbrydelse af grøfter med spuns eller justerbar stemmeværk), som kan tages i
brug ved hævning af vandstanden i området.
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5.1

Model opdatering
Den hydrologiske model er beskrevet i /2/ og /3/, og derfor beskrives modelopdateringerne kun i nedenstående.
Modelafgrænsningen er udvidet mod syd for at dække hele WETHAB projektområdet. Figur 5-1 viser det nye modelområde ift. det tidligere modelområde samt
placeringen af WETHAB projektområdet.
På Figur 5-1 er projektområdet for LIFE projektet REWETDUNE også vist.
REWETDUNE /8/ er et sideløbende projekt til WETHAB, hvor NIRAS, ligesom i
WETHAB, har udført en hydrologisk forundersøgelse og den opstillede Mike
SHE og Mike 11 model anvendes.
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Figur 5-1. Modelområdet vist sammen med det tidligere modelområde samt WETHAB og REWETDUNE
projektområderne.

I forbindelse med modeludvidelsen er følgende data opdateret/udvidet så hele
modelområdet dækkes:
•
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Nedbørs- og reference fordampningsdata anvendt i modellen er baseret
på DMI klimagrid i opløsningen 10x10 km for nedbør og 20x20 km for
fordampning. Data dækker perioden 2. januar 1989 – 1. januar 2013.
•

Topografien
På baggrund af en 10 m DTM er en 100 m DTM interpoleret og anvendt.

•

Arealanvendelse
Arealanvendelsen er opdelt i 4 kategorier: Landbrug (defineret som dyrkede arealer jf. Miljøministeriets areal informations system), skov, vand
og åben. Sidstnævnte dækker bl.a. over sand/klit, hede, overdrev, eng,
græsarealer og bebyggelse.

•

Vandløb og grøfter
Frederikshavn Kommune har opmålt følgende vandløb og grøfter: Ankermedets østlige og vestlige grøft, Batterivejs østlige og vestlige grøft
samt tilløb, Birkerenden, Buttergrøften, Bøjlevejens sydlige og nordlige
grøft, den tilsandede kirkes grøftesystem, Fyrgrøften, Gl. Landevejs østlige og vestlige grøft, Gods Uggerbæk, Guldmajsgrøften, Hedegrøften,
Hvidefyrvej, Hvidegrøften inklusiv tilløb 2 - 6, Højengrøft, Jerup Å, Kanalgrøften, Karredrenden, Koralbanke grøft, Kragskovhedegrøft, Kragskov Å, Morgensol, Nedre Mosevej, Nordlysvej, Nors-Knasborg, Rugholm Å, Skiverrenden, Stokrende, Strandklit grøft, Tranerende, Troldgrøften samt Tørverenden. Disse er indlagt i Mike 11.

•

Dræn
Et detaljeret dræntema der tager højde for drænenes placering og
stedslige fordeling er indlagt i modellen. Drænniveauerne er generelt
indlagt 1 m under terræn, for grøfter og vandløb hvor tværsnit ikke er
indmålt. Dog er drænniveauet indlagt 30 cm under terræn for grøfter lige
nord og vest for Tranerenden. For grøfter og vandløb hvor tværsnit er
indmålt, er drænniveauet indlagt 20 cm over vandløbsbunden. Ved at
sammenholde modellens drænniveauer med målte vandstande i grøfter
og vandløb fra april (samt maj for REWETDUNE) er der en gennemsnitlig forskel i simuleret og observeret drænniveau på 0,1 m for WETHAB
området og 0,3 m for REWETDUNE området. En dræntidskonstant på
-6 -1
1.0 · 10 s fra den tidligere model er benyttet. Drænvandet routes enten til randen eller et vandløb/grøft afhængigt af en specificeret drænkode, der er blevet bestemt baseret på vandløbsoplande.

•
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I den tidligere model blev den umættede zone beskrevet via Richard
equation. Dette er blevet ændret så den umættede zone beskrives via
en 2-lags vandbalance metode. Denne metode er velegnet i områder
hvor grundvandsniveauet står højt (f.eks. vådområder, moser), hvilket er
gældende for Skagen Odde.
•

Mættet zone
Fra den tidligere model er lagene fastholdt og udvidet mod syd. Bunden
af hvert lag er ekstrapoleret på grundlag af koterne fra de tidligere lag.
Således ligger bunden af lag 1 i det udvidede modelområde mod vest i
kote 10 m og mod øst i kote -4 m. Bunden af lag 2 følger bunden af lag
1 dog med en meters forskel. Således er bunden af lag 2 i kote 9 m
mod vest og kote -5 m mod øst. Bunden af lag 3 ligger i kote 0 m mod
vest og kote -10 m mod øst. Geologien fra den tidligere model er fasthold indenfor det tidligere modelområde. I den udvidede del er geologien bestemt ud fra DK-modellen. Derfor er der i den vestlige del af modeludvidelsen et kvartært lerlag dækkende alle lag i modellen. Den resterende del er udfyldt med smeltevandssand.

•

Grundvandsindvinding
Indvindingen på Skagen kildeplads er opdateret så perioden 1. Januar
2001 – 31. december 2014 dækkes. For perioden 2008 – 2014 benyttes
aktuelle månedlige indvindingsmængder på boringsniveau. For perioden 2001 – 2007 recycles månedlige indvindingsmængder på boringsniveau for en årlig periode.

5.2

Vurdering af model
Modellen er i forbindelse med konverteringen i 2009 kalibreret og valideret. I
dette projekt er der ikke afsat ressourcer til rekalibrering modellen.
Da det observerede data er fra 2015/2016 (jf. kapitel 3) og modellen simulerer
over perioden 1/1-2001 – 1/1-2013 kan en direkte sammenligning af observeret
og simuleret data ikke udføres. I stedet er modellens egnethed vurderet på baggrund af den konceptuelle forståelse af området (jf. kapitel 4). Yderligere er simuleringer og observeret data for grundvandsstand, afstand mellem terræn og
grundvandsstand samt vandføring sammenholdt ift. tendenser og strukturer.

5.2.1

Konceptuel forståelse
Generelt ses, at model simuleringerne stemmer godt overens med den konceptuelle forståelse af WETHAB projektområdet (jf. afsnit 4). Figur 5-2 og Figur 5-3
viser den simuleret grundvandsstanden i hhv. delområde I og II (jf. Figur 4-1).
Ved sammenligning af de konceptuelle forståelsesmodeller (Figur 4-2 og Figur
4-4) ses, at modellen i delområde I simulerer et grundvandsspejl som står
over/på/lige under terræn, hvilket stemmer overens med den hydrologiske for-
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ståelse. I delområde II er grundvandsspejlet styret af grøfterne og ligger lidt dybere end i delområde I, hvilket er i overensstemmelse med den hydrologiske
forståelse.

Figur 5-2. Simuleret grundvandsstand (tyk streg) for delområde I. Tynde streger viser fra top mod bund: Terræn, bund
af modellag 1, bund af modellag 2 og bund af modellag 3. Kort viser hvor profiler er taget (blå linjer er
grøfter).
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Figur 5-3. Simuleret grundvandsstand (tyk streg) for delområde II. Tynde streger viser fra top mod bund: Terræn, bund
af modellag 1, bund af modellag 2 og bund af modellag 3. Kort viser hvor profiler er taget (blå linjer er
grøfter).

5.2.2

Grundvandsstand
Data indsamlet under feltundersøgelserne viste, at der midt i Råbjerg mose er et
toppunkt i grundvandsspejlet med kote ca. 12 m. Figur 5-4 viser, at modellen er i
stand til at simulerer dette toppunkt.
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Figur 5-4. Simuleret grundvandsstand i WETHAB projektområdet. Toppunktet i Råbjerg mose simuleres af modellen.

I områder, som Råbjerg mose, hvor grundvandsstanden i perioder står på terræn
vil grundvandsstanden opnå et bestemt niveau, hvorefter overfladeafstrømningen vil begynde. Af Figur 5-6 ses, at modellen er i stand til at simulere dette. I
det viste eksempel stiger grundvandsstanden maksimalt til omkring kote 12 m.

Figur 5-5. Simuleret grundvandsstand på omtrent samme sted som rør nord er opstillet i Råbjerg mose, jf. Figur 3-8.
X-aksen dækker perioden 2003 – 2012. Y-aksen strækker sig over 1 m.

Figur 5-5 viser også, at den simulerede grundvandsstand ved rør nord årligt
varierer ca. 0,4 – 0,6 m, hvilket er i overensstemmelse med observerede grundvandsvariation i Råbjerg mose i 2015/2016. Udenfor Råbjerg mose blev der observeret større grundvandsstandsvariationer end inde i mosen. Dette er modellen ikke i stand til at simulere (Figur 5-6 og Figur 5-7). Modellen simulerer mindre
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variationer i grundvandsstanden ved rør midt og syd end ved rør nord. Modellen
simulerer dog den større dynamik der er observeret i grundvandsstanden uden
for Råbjerg mose.

Figur 5-6. Simuleret grundvandsstand på omtrent samme sted som målepunkt rør midt, jf. Figur 3-8. X-aksen dækker
perioden 2003 – 2012. Y-aksen strækker sig over 1 m.

Figur 5-7. Simuleret grundvandsstand på omtrent samme sted som målepunkt rør syd, jf. Figur 3-8. X-aksen dækker
perioden 2003 – 2012. Y-aksen strækker sig over 1 m.

I forhold til koten for grundvandsstanden er der rimelig overensstemmelse mellem det simulerede (Figur 5-5) og observerede (Figur 3-9) data for rør nord. I rør
midt overestimeres den simulerede grundvandsstandskote i forhold til den observerede, mens den i rør syd underestimeres (jf. Figur 5-6 og Figur 5-7 samt
Figur 3-9).
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5.2.3

Afstand mellem terræn og grundvandsstand
Baseret på de indmålte vandspejl i april og september 2015 blev der i afsnit 3.1.1
interpoleret flader med afstand fra terræn til grundvandsspejlet (Figur 3-5 og
Figur 3-6). Figur 5-8 og Figur 5-9 viser model simuleringens afstand fra terræn til
grundvandsspejlet i 2005 for hhv. april og september. Det observerede data
sammenholdes med simuleret data fra 2005, da dette er det tørreste år i simuleringsperioden (ca. 740 mm/år), og kommer nærmest nedbørsmængden i 2015. I
2015 fik Skagen-området omkring 600 mm regn, til trods for at 2015 på landsplan var det 2. vådeste år registreret (store stedslige forskelle) /7/.
Sammenholdes Figur 5-8 og Figur 5-9 med hhv. Figur 3-5 og Figur 3-6 ses det,
at der er overensstemmelse mellem det simulerede og observerede data ift. at
der er vådere i april end i september. Der ud over er der flere strukturer der er
ens. Råbjerg mose er i både april og september simuleret og observeret til at
have 0 – 1 meter til grundvandsspejlet. I Tolshave mose er grundvandsstanden
generelt mellem 0 – 2 meter under terræn i både april og september for både det
simulerede og observerede data. September er dog lidt tørre for det simulerede
data end det observerede data. Langs kysten er der også god overensstemmelse mellem det observerede og simulerede data for både april og september. På
Figur 3-5 og Figur 3-6 er der områder hvor grundvandsstanden er over terræn. I
det simulerede data (Figur 5-8 og Figur 5-9) er disse ikke markeret så tydeligt,
hvilket er en afvigelse mellem det observerede og simulerede data.
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Figur 5-8. Simuleret afstand [m] mellem terræn og grundvand. Udtræk for april 2005. Negativ: Vand under terræn.
Positiv: Vand over terræn.
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Figur 5-9. Simuleret afstand [m] mellem terræn og grundvand. Udtræk for september 2005. Negativ: Vand under
terræn. Positiv: Vand over terræn.

5.2.4

Vandløbsafstrømning
I Kragskov Å (Q1, målepunkter er angivet på Figur 3-8), Jerup Å (Q2) og Hedegrøften (Q3) er vandføringer observeret hhv. den 30. april og 10. september
2015, jf. Tabel 1.

3

Figur 5-10. Simuleret vandføring [m /s] i Kragskov Å på samme sted som Q1.
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3

Figur 5-11. Simuleret vandføring [m /s] i Jerup Å på samme sted som Q2.

3

Figur 5-12. Simuleret vandføring [m /s] i Hedegrøften på samme sted som Q3.

Ved at sammenhold de observerede og simulerede vandføringer ses, at baseflowet for det simulerede data stemmer godt med de observerede data.

5.2.5

Validitet og konsekvenser for scenarier
På baggrund af sammenholdelse af model simuleringer og konceptuelle forståelse af området (afsnit 5.2.1) samt observeret og simuleret grundvandsstanden
(afsnit 5.2.2), afstand mellem terræn og grundvandsspejl (5.2.3) og vandløbsafstrømning (afsnit 5.2.4) er modellen vurderet egnet til at beskrive vandstandsforholdene og dynamikken. Specielt i den nordlige del af WETHAB omkring Råbjerg
mose stemmer det simuleret data godt overens med det forventede. Omkring
Tolshave mose er der både en overestimering (rør midt) og underestimering (rør
syd) af simulerede vandstandskoter (jf. afsnit 5.2.2) samt simulerede variationerne i grundvandsstanden, som ikke stemmer helt overens med det forventede.
Dette skyldes formodentligt, at modellen ikke er kalibreret til observeret data i
dette område. Således skal modelresultater for området omkring Tolshave mose
tolkes med større forsigtighed end i den nordlige del af WETHAB projektområ-
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det. Dette er der taget højde for der i de endelige foreslåede tiltag f.eks. ved at
foreslå justerbare stemmeværker i området omkring Tolshave mose (se afsnit 7).
Grøfternes drænniveauer har betydning for vandstanden i nærområderne, og
derfor har det været vigtigt at drænniveauerne er indlagt så virkelighedsnært
som muligt i modellen. Udfordringen har dog været, at drænniveauer i grøfter
ofte er ukendte pga. manglende indmåling. Under feltarbejdet er drænniveauer
indmålt for enkelte grøfter. Dette data er benyttet til at indlægge drænniveauer i
modellen. Sammenligning af modellens og det observerede drænniveau viser
en gennemsnitlig forskel mellem på 0,1 m i WETHAB projektområdet (jf. afsnit
5.1), hvilket er en relativ god overensstemmelse. Det skal dog bemærkes, at
dette er vurderet ud fra enkelte punktmålinger. Drænniveauet vil variere stedsligt
samt over en længere periode også tidsligt. Således vil der i modelresultaterne
være en usikkerhed forårsaget af utilstrækkelig drænniveaudata. Dette er der
delvist taget højde for i beregningerne ved at vurdere konsekvenserne i hhv. en
tør, gennemsnitlig og våd periode. Yderligere er der i de endelige foreslåede
tiltag taget højde for dette ved, at foreslå justerbare stemmeværker i områder
hvor denne modelusikkerhed kan have betydning for bebyggelse, veje og dyrkede arealer.

5.3

Scenarier
Den opdaterede Mike SHE og Mike 11 model er benyttet til at beregne ændringer i vandstandsforhold og beskrive effekten af de virkemidler (bl.a. opfyldning af
grøfter, afbrydelse af grøfter med spuns eller justerbar stemmeværk), som kan
tages i brug ved hævning af vandstanden i området.
Scenarierne tager udgangspunkt i et notat omhandlende foreløbige indsatser /9/,
som NIRAS har udarbejdet på baggrund af:
•

data og litteraturstudiet (afsnit 2)

•

hydrologiske feltundersøgelser (afsnit 3)

•

udarbejdet oplandskort (Figur 5-13), der anskueliggøre hvilke grøfter og
vandløb, der afvander de forskellige områder. Sidstnævnte er betydende for at finde frem til hvilke områder, der kan forventes at blive påvirket
ved en eventuel lukning eller opstemning af en grøft eller et vandløb.

Figur 5-14 viser hvilke vandløbs- og grøftestrækninger samt indsatstyper
der ifølge/9/ forventes at skulle arbejdes med. Scenarierne tager udgangspunkt i dette oplæg.
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Figur 5-13. Oplande (nummereret og i forskellige farver) til vandløb og grøfter indenfor WETHAB projektområdet.
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Figur 5-14. Vandløbs- og grøftestrækninger der ifølge /9/ foreløbigt forventes indsatser på, samt hvilke indsatstyper
der forventes.

Følgende scenarier er simuleret:
1. Forholdene som de er i dag (reference scenarie)
2. Forholdene som de vil være hvis alle foreslåede tiltag (jf. Figur 5-14) realiseres.
a. Grøfternes bund hæves 50 cm.
b. Grøfternes bund hæves 75 cm.
3. Forholdene hvis alle grøfter, hvor der er foreslået tiltag, sløjfes.
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Alle scenarierne er simuleret over en 10 års periode. De første 5 år dækker perioden 2008 – 2012, og fungerer som modelopvarmning. Den efterfølgende 5-års
simuleringsperiode er kunstig sammensat og består af 1 år med en gennemsnitlig nedbørsmængde, 1 vådt år, 1 år med en gennemsnitlig nedbør, 1 tørt år efterfulgt af et gennemsnitlig nedbørsår. Baseret på det tilgængelige data er 2003
(ca. 868 mm/år) benyttet for år med en gennemsnitlig nedbørsmængde. 1999
(ca.1156 mm/år) er benyttet for et vådt år, og 1996 (634 mm/år) er anvendt til at
simulere et tørt år. Fordampningsdata er tage for de tilhørende år. Indvindingen
er fra 2014 og holdes konstant over den sidste 5-års simuleringsperiode.
Afstanden fra terræn til grundvandsstanden og ændringer i grundvandsstanden
fra scenarie 2a, 2b og 3 ift. reference scenariet (scenarie 1) udtrækkes for 1 år
med en gennemsnitlig nedbørsmængde, december – februar i et vådt år samt
juni – august i et tørt år.

6

RESULTATER
Simuleringsresultaterne (Afstanden fra terræn til grundvandsstanden og ændringer i grundvandsstanden fra scenarie 2a, 2b og 3 ift. reference scenariet) af scenarie 1, 2a, 2b og 3 findes i bilag 2 - 22. Disse har dannet baggrund for en vurdering af, hvilke grøfter der kunne hæves 0,5 m, 0,75 m eller sløjfes uden kritiske
påvirkninger af veje, jernbane, bebyggelser og dyrkede arealer.

6.1

Indsatser og afværgetiltag
Ovenstående simuleringsresultater har resulteret i et endeligt scenarie, hvor
afværgetiltag også er inkluderet, hvor det er vurderet nødvendigt for at holde
vandstandsændringer inde på naturarealerne. Bilag 23 – 28 viser simuleringsresultaterne af afstanden fra terræn til grundvandsstanden og ændringer i grundvandsstanden fra scenariet med de samlede tiltag ift. reference scenariet. Figur
6-1 viser de endelige foreslåede indsatser samt afværgeforanstaltninger i
WETHAB projektområdet.
For at fremme den naturlige hydrologi inden for WETHAB projektområdet foreslås det, at sløjfe grøfterne i den sydvestlige del af Råbjerg mose. Derudover
foreslås, at vandstanden på en ca. 3 km strækning i Hedegrøften og enkelte
sidetilløb øges med 0,75 m. I de resterende grøfter, hvor indsatser foreslås, anbefales en 0,5 m vandstandsøgning. Det foreslås dog, at der i området markeret
med A og eventuelt B (jf. Figur 6-1) laves justerbare stemmeværker, så vandstanden i perioder med meget høj grundvandsstand kan sænkes. I område A og
B er der en del bebyggelser samt dyrkede arealer, som der skal tages hensyn til
og som på nuværende tidspunkt engang imellem oplever problemer med høj
grundvandsstand. Samtidig foreslås det, at markarealerne nordvest for Sindalvej
112, Jerup (område C på Figur 6-1) afvandes sydpå. Hovedparten af disse grøfter har på nuværende tidspunkt afløb både nord- og sydpå. Således skal forbindelser fra grøfterne som løber over i Jerup Å lukkes (jf. Figur 6-2, område C1),
og de to grøfter længst mod øst (jf. Figur 6-2, område C2) skal have etableret en
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forbindelse (evt. ved at blive koblet på grøften lige vest for), så vandet kan
strømme sydpå. Endelig kan det være, at der er behov for af uddybe grøften
markeret med D på Figur 6-1, for at sikre bebyggelser langs Blæsbjergvej.
I området omkring Tolshave mose foreslås det at grundvandsstanden hæves 0,5
m. I nærheden af bebyggelser kan dette eventuelt gøres ved brug af justerbare
stemmeværker.

Figur 6-1. Endelig foreslåede indsatser samt afværgeforanstaltninger indenfor WETHAB projektområdet.
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Figur 6-2. Zoom af område C jf. Figur 6-1.

6.2

Konsekvensvurdering
Når grøfter sløjfes eller vandstanden i grøfterne hæves vil det påvirke grundvandstanden i de nærtliggende områder. Bilag 26 – 28 viser, hvilke områder der
vil påvirkes af ændringer i grundvandsstanden, og hvor meget grundvandsstanden ændres ved en realisering af de i dette projekt foreslåede tiltag. Ved sammenligning af bilag 26 – 28 ses det, at det omkringliggende areal, som påvirkes
af grundvandsændringer, er større i en tør periode end en våd periode. Dette var
også forventet, da grøfters dræningseffekt er mere udpræget i tørre perioder. I
forhold til at fremme den våde natur er dette positivt, da våde naturtyper vil være
mest sårbare i tørre perioder. På bilag 23 – 25 ses den forventede afstand fra
terræn til grundvandsspejlet i hhv. en tør, gennemsnitlig og våd periode ved en
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realisering af foreslåede tiltag. For at vurdere hvilken betydning ændringerne i
grundvandsstand har for afstanden fra terræn til grundvandsspejlet, viser Figur
6-3, Figur 6-4 og Figur 6-5 forholdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af foreslåede tiltag i forhold til den nuværende situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i scenarie 1 for området omkring Råbjerg mose i hhv. en tør situation, gennemsnitlig og våd periode. Figur
6-6, Figur 6-7 og Figur 6-8 viser lignende figurer for området omkring Tolshave
mose.
Af figurerne Figur 6-3 - Figur 6-8 ses som forventet, at konsekvenserne ved en
realisering af foreslåede tiltag er, at i en våd situation er områder med vand på
terræn mere udbredt end i en gennemsnitlig og tør situation. Generelt vurderes
det ikke, at der i den tørre situation vil være ændringer i grundvandsstanden i og
omkring Råbjerg mose (Figur 6-3), som vil påvirke veje, bebyggelser og dyrkede
arealer. Grundvandsstandsændringerne ved en realisering af de foreslåede tiltag
vil medføre, at den nuværende afstand fra terræn til grundvandsspejlet reduceres, men de største ændringer sker generelt inde på naturarealerne. Dette er
også gældende for den gennemsnitlige og våde situation, der bliver dog områder
(svarende til områderne markeret med A, B og D på Figur 6-1) hvor vandstanden
i enkelte perioder kan blive kritisk for dyrkede arealer og bebyggelser. Således er
der i disse områder også foreslået afværgetiltag (jf. afsnit 6.1) for at undgå problemer. Yderligere skal det bemærkes, at grusvejen Sindalvej – Jennetvej, der
går gennem Råbjerg mose, kan blive påvirket af de hævede vandstande i området. Hvis vejkassen bliver våd, kan dette mindske vejens bæreevne, hvilket kan
medføre, at vejkassen skal forstærkes.
I Tolshave mose er konsekvenserne begrænsede i en tør periode (Figur 6-6), og
data viser, at der ikke er problemer med vand på terræn. Der vil maksimalt være
en halvering af den nuværende afstand fra terræn til grundvandsspejlet. I den
gennemsnitlige situation (Figur 6-7) bliver området vådere end i den tørre situation, dog er afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i langt hovedparten af de
påvirkede områder maksimalt halveret, hvis foreslåede tiltag realiseres. I midten
af Tolshave mose vil vandet står meget terrænnært eller på terræn. I den våde
situation (Figur 6-8) er der flere områder hvor vandet står på/i terræn. Generelt
er dette på arealer midt i Tolshave mose, som hovedsagelig er skovbevokset.
Det vurderes derfor ikke kritisk for omkring liggende veje, bebyggelser og dyrkede arealer. I afsnit 6.1 er det foreslået, at der hvor grundvandsstanden hæves,
gøres dette med justerbare stemmeværker i nærheden af bebyggelser, for hermed at kunne undgå eventuelle problemer i ekstremt våde situationer.
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Figur 6-3. Forholdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af foreslåede tiltag i forhold til den nuværende
situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i scenarie 1 for området
omkring Råbjerg mose i en tør situation. Hvis forholdet er 1 eller større betyder dette, at foreslåede tiltag vil
medfører vand i/på terræn. Er forholdet 0,5 er afstanden fra terræn til grundvandsspejl halveret i forhold til
nuværende situation. Jo tættere på 0 forholdet er jo mindre betydning har tiltagene. Lilla farve viser
områder, hvor der på nuværende tidspunkt allerede er vand på terræn. Konturerne viser ændringen i
grundvandsstanden [m] ved en realisering af foreslåede tiltag ift. nuværende situation.
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Figur 6-4. Forholdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af foreslåede tiltag i forhold til den nuværende
situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i scenarie 1 for området
omkring Råbjerg mose i en gennemsnitlig situation. Hvis forholdet er 1 eller større betyder dette, at
foreslåede tiltag vil medfører vand i/på terræn. Er forholdet 0,5 er afstanden fra terræn til grundvandsspejl
halveret i forhold til nuværende situation. Jo tættere på 0 forholdet er jo mindre betydning har tiltagene. Lilla
farve viser områder, hvor der på nuværende tidspunkt allerede er vand på terræn. Konturerne viser
ændringen i grundvandsstanden [m] ved en realisering af foreslåede tiltag ift. nuværende situation.
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Figur 6-5. Forholdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af foreslåede tiltag i forhold til den nuværende
situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i scenarie 1 for området
omkring Råbjerg mose i en våd situation. Hvis forholdet er 1 eller større betyder dette, at foreslåede tiltag vil
medfører vand i/på terræn. Er forholdet 0,5 er afstanden fra terræn til grundvandsspejl halveret i forhold til
nuværende situation. Jo tættere på 0 forholdet er jo mindre betydning har tiltagene. Lilla farve viser
områder, hvor der på nuværende tidspunkt allerede er vand på terræn. Konturerne viser ændringen i
grundvandsstanden [m] ved en realisering af foreslåede tiltag ift. nuværende situation.
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Figur 6-6. Forholdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af foreslåede tiltag i forhold til den nuværende
situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i scenarie 1 for området
omkring Tolshave mose i en tør situation. Hvis forholdet er 1 eller større betyder dette, at foreslåede tiltag
vil medfører vand i/på terræn. Er forholdet 0,5 er afstanden fra terræn til grundvandsspejl halveret i forhold
til nuværende situation. Jo tættere på 0 forholdet er jo mindre betydning har tiltagene. Lilla farve viser
områder, hvor der på nuværende tidspunkt allerede er vand på terræn. Konturerne viser ændringen i
grundvandsstanden [m] ved en realisering af foreslåede tiltag ift. nuværende situation.
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Figur 6-7. Forholdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af foreslåede tiltag i forhold til den nuværende
situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i scenarie 1 for området
omkring Tolshave mose i en gennemsnitlig situation. Hvis forholdet er 1 eller større betyder dette, at
foreslåede tiltag vil medfører vand i/på terræn. Er forholdet 0,5 er afstanden fra terræn til grundvandsspejl
halveret i forhold til nuværende situation. Jo tættere på 0 forholdet er jo mindre betydning har tiltagene. Lilla
farve viser områder, hvor der på nuværende tidspunkt allerede er vand på terræn. Konturerne viser
ændringen i grundvandsstanden [m] ved en realisering af foreslåede tiltag ift. nuværende situation.
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Figur 6-8. Forholdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af foreslåede tiltag i forhold til den nuværende
situation (scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i scenarie 1 for området
omkring Tolshave mose i en våd situation. Hvis forholdet er 1 eller større betyder dette, at foreslåede tiltag
vil medfører vand i/på terræn. Er forholdet 0,5 er afstanden fra terræn til grundvandsspejl halveret i forhold
til nuværende situation. Jo tættere på 0 forholdet er jo mindre betydning har tiltagene. Lilla farve viser
områder, hvor der på nuværende tidspunkt allerede er vand på terræn. Konturerne viser ændringen i
grundvandsstanden [m] ved en realisering af foreslåede tiltag ift. nuværende situation.

6.2.1

Vandføring
Ved at tilbageholde vandet på naturarealerne vil dette naturligt påvirke vandføringerne i vandløbene, som afvander berørte oplande. Overordnet set vil en
sløjfning af grøfter medføre at grundvandet får en længere opholdstid og en me-
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re udjævnet afstrømningskurve. Til gengæld bliver der mindre bufferkapacitet i
den umættede zone og en større andel af vandet kommer til at strømme af på
overfladen, men som relativ hurtig afstrømning til bl.a. vandløbene. I forhold til de
udfordringer, som eksisterer nedstrøms projektområdet i dag vil det være uhensigtsmæssigt med en stigning i vandløbenes peakafstrømningen, særligt i Jerup
Å.
Af Figur 6-9, Figur 6-10 og Figur 6-11 ses den simulerede vandføring i hhv. Hedegrøften, Jerup Å og Kragskov Å (ved udløbet til Kattegat) fra 1/1-2014 - 31/122016 for den nuværende situation (scenarie 1) samt en situation hvor de endelige foreslåede tiltag og afværgeforanstaltninger er indarbejdet (samlet tiltag).

Figur 6-9. Simuleret vandføring i Hedegrøften (ved udløb) for perioden 1/1-2014 - 31/12-2016 for den nuværende
situation (scenarie 1) samt en situation hvor de endelige foreslåede tiltag og afværgeforanstaltninger er
indarbejdet (samlet tiltag).

Figur 6-10. Simuleret vandføring i Jerup Å (ved udløb) for perioden 1/1-2014 - 31/12-2016 for den nuværende situation
(scenarie 1) samt en situation hvor de endelige foreslåede tiltag og afværgeforanstaltninger er indarbejdet
(samlet tiltag).
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Figur 6-11. Simuleret vandføring i Kragskov Å (ved udløb) for perioden 1/1-2014 - 31/12-2016 for den nuværende
situation (scenarie 1) samt en situation hvor de endelige foreslåede tiltag og afværgeforanstaltninger er
indarbejdet (samlet tiltag).

Af Figur 6-9, Figur 6-10 og Figur 6-11 ses, at der er forskellige påvirkninger af
vandføringen i de tre vandløb. Middelafstrømningen, baseflowet og medianminimum for Hedegrøften, Jerup Å og Kragskov Å er vist i Tabel 3. Middelafstrømningen er den gennemsnitlige vandføring over en årrække. Baseflowet angiver
den grundvandsfødte afstrømning, mens medianen (midten) af en årrækkes
årsminima (årets mindste vandføring) er medianminimum afstrømningen.
Det ses at middelafstrømningen, baseflowet og medianminimum falder i Hedegrøften og Jerup Å med de planlagte tiltag. Derimod øges middelafstrømningen,
baseflowet og medianminimum i Kragskov Å. Dette skyldes formodentligt at område C (jf. Figur 6-1 og Figur 6-2) ændres til at afvande til grøfter, der er forbundet til Kragskov Å.
Tabel 3. Middelafstrømning, baseflow, medianminimum og peakflow for scenarie 1 (S1)
og scenariet med de endelige foreslåede tiltag og afværgeforanstaltninger
indarbejdet (ST) for perioden 1/1-2014 - 31/12-2016 for Hedegrøften, Jerup Å
og Kragskov Å.

Middelafstrømning (l/s)
Baseflow (l/s)
Medianminimum (l/s)
Peakflow (l/s)

Hedegrøften
S1
ST
123
118
91
84
39
36
658
678

Jerup Å
S1
ST
108
103
81
77
29
27
506
486

Kragskov Å
S1
ST
424
428
325
327
164
166
1780
1800

I perioder med høj vandføring (peakflow) ses der på Figur 6-9, Figur 6-10 og
Figur 6-11, at de tre vandløb påvirkes forskelligt. Maksimum peakflow er vist i
Tabel 3. I Jerup Å mindskes peakflowet ved at indføre de foreslåede tiltag og
afværgeforanstaltninger. Dette skyldes formentlig, at område C (jf. Figur 6-1 og
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Figur 6-2) ikke længere afvandes til sidegrøften forbundet til Jerup Å. Det mindskede peakflow er en positiv konsekvens for boligejere i Jerup, som har problemer med vandstanden i Jerup Å under ekstreme regnhændelser. I Hedegrøften
viser simuleringerne at peakflowet øges under de fleste hændelser ved en indførelse af de foreslåede tiltag og afværgeforanstaltninger. Dette skyldes formentlig,
at der er lavet en del tiltag i Hedegrøften og dens sidetilløb samt andre grøfter i
oplandet. Dette har minimeret jordens bufferkapacitet, hvilket betyder højere
vandføringer i perioder med nedbørshændelser. Der er på nuværende tidspunkt
ikke kendskab til, at der har været problemer med oversvømmede arealer pga.
høj vandstand i Hedegrøften. Det anbefales, at risikoen for, at Hedegrøften løber
over sine bredder i situationer med høj vandføring, undersøges. I så fald kan det
betyde, at tiltag (udgravning) på den nedre del af Hedegrøften kan blive nødvendige. I peakflow situationer vil vandføringen i Kragskov Å for hovedparten af
hændelserne forblive det samme som i nuværende situation. Enkelte hændelser
vil dog medføre lidt højere vandføringer hvis foreslåede tiltag og afværgeforanstaltninger indføres. At peaks forbliver det samme, formodes at skyldes, at til
trods for den øgede grundvandsstand i Tolshave mose, så er der stadig en del
buffer kapacitet tilbage (grundvandsstanden er lavere end i Råbjerg mose, jf.
Kapital 4), der medvirker til at tilbageholde vandet og sørge for vandføringen i
Kragskov Å forbliver nogenlunde den samme. Er bufferkapaciteten brugt op (i
våde perioder eller ekstreme hændelser) vil peakflowet bliver højere end i nuværende situation. I forhold til Hedegrøften vil dette dog ske med en lavere frekvens
fordi bufferkapaciteten i området omkring Tolshave mose og oplandet til Kragskov Å er større.

6.2.2

Klimaændringers påvirkning
Der er yderligere beregnet hvilke konsekvenser klimaændringer (øget nedbør og
fordampning samt havvandstandsstigninger) vil have på grundvandsstanden i de
områder, der vil blive påvirket af dette projekts foreslåede tiltag. Således er der
simuleret et scenarie med de endelige foreslåede tiltag og afværgeforanstaltninger, og hvor klimaændringer (nedbør, fordampning og havvandstandsstigning)
indarbejdet. Nedbør- og fordampningsdata er fremskrevet med den simple og
ofte anvendte delta change (DC) metode /10/. Med DC metoden er fremtidige
nedbørsforhold estimeret ved at multiplicere månedlig nedbørsdata med en månedlig korrektionsfaktor. Korrektionsfaktoren er bestemt ved sammenligning af
regionale klima modellers estimat af fremtidig nedbørsforhold og observeret
nedbør for en kontrolperiode. DC metoden forudsætter, at dynamikken (f.eks.
sæson- og dagsvariationer og varighed af tørre/våde perioder) er uændret. Således inkluderer metoden ikke ekstremhændelser samt ændret hyppighed af nedbørshændelser med høj intensitet /10/. På nuværende tidspunkt er de nyeste og
operationelle parate DC værdier/korrektionsfaktorer, der kan anvendes for Danmark samlet i /10/. På baggrund af disse har NIRAS anvendt månedlige DC
værdier for Nordjylland fra den globale klima model – regionale klima model
BCM2-HIRHAM5 dækkende perioden 2041 – 2070. BCM2-HIRHAM5 giver et
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median estimat af klimaændringerne sammenlignet med 10 andre projektioner
(jf. /10/).
I forhold til havvandstandsstigninger er en havvandstandsstigning på 0,5 m benyttet, hvilket stemmer overens med havvandstandsstigningen Frederikshavn
Kommune anvender i deres klimatilpasningsplan frem mod 2050 /11/.
Resultaterne af klimaændringernes yderligere konsekvenser for grundvandsstanden i de områder, der påvirkes af de i dette projekt foreslåede tiltag, er vist i
bilag 29 – bilag 31. Resultaterne viser, at grundvandsstanden vil stige med yderligere 5 – 10 cm i langt størstedelen af de områder, der påvirkes. I enkelte områder vil stigningen være 10 – 20 cm. Ingen steder er klimaændringernes yderligere påvirkninger på grundvandsstanden over 30 cm.
Bilag 32 – bilag 34 viser forholdet mellem grundvandsstandsændringer forårsaget af klimaændringer samt foreslåede tiltag i forhold til den nuværende situation
(scenarie 1) divideret med afstanden fra terræn til grundvandsspejlet i scenarie 1
i hhv. en tør situation, gennemsnitlig og våd periode. Heraf ses, at klimaændringerne ikke er medvirkende til yderligere problemer i en tør periode. I den gennemsnitlige og våde periode er der enkelte områder, der vil få mere vand i/over
terræn. Dette specielt i Tolshave mose, hvilket understøtter forslaget om at lave
justerbare stemmeværker i nærheden af bebyggelser (jf. afsnit 6.1).
Klimaændringernes yderligere påvirkning af vandløbsafstrømningen ved en gennemførelse af de foreslåede tiltag ses ved sammenligning af Tabel 3 og Tabel 4.
Heraf ses det, at middelafstrømningen og baseflowet øges i Hedegrøften, Jerup
Å og Kragskov Å, når klimaændringernes påvirkning inkluderes. Medianminimumsvandføringen ændres med 1 – 2 l/s i Hedegrøften og Jerup Å. I Kragskov
Å øges medianminimumsvandføringen med 9-11 l/s pga. klimaændringerne. I
alle tre vandløb øges peakflowet relativt meget, når klimaændringernes effekt
medregnes. I Hedegrøften øges det maksimale peakflow fra nuværende forhold
(S1) med 3%, hvis de foreslåede tiltag realiseres (ST). Med yderligere påvirkninger fra klimaændringer øges peakflowet med 39%. I Jerup å falder peakflowet,
som tidligere omtalt, med 4% ved en realisering af de foreslåede tiltag. Klimaændringerne vil dog medføre en stigning i vandføringen på 24%. I Kragskov å
øges peakflowet 1% ved en realisering af foreslåede tiltag. Medregnes klimaændringernes effekt vil det maksimale peakflow øges med 29% fra nuværende forhold. Således ses det, at de foreslåede tiltags effekter på vandføringen og specielt peakflowet, som er kritisk ift. om vandløbet løber over sine bredder, er relative
minimale ift. de fremtidige konsekvenser af klimaændringer.
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Tabel 4. Middelafstrømning, baseflow, medianminimum og peakflow for scenariet med de
endelige foreslåede tiltag og afværgeforanstaltninger indarbejdet sammen
med klimaændringer (STK) for perioden 1/1-2014 - 31/12-2016 for Hedegrøften, Jerup Å og Kragskov Å.

Middelafstrømning (l/s)
Baseflow (l/s)
Medianminimum (l/s)
Peakflow (l/s)

7

Hedegrøften
STK
137
95
37
913

Jerup Å
STK
120
88
28
629

Kragskov Å
STK
489
368
175
2303

SKITSEPROJEKTERING
Indenfor WETHAB er de foreslåede tiltag grøfte sløjfning, lukke grøfteforbindelser samt hævning af vandstand i grøfter/vandløb (fast og justerbar regulering).
Hvordan det i praksis kan udføres er beskrevet i de efterfølgende punkter:
•

Sløjfning af grøfter
o
o

Fuld tilkastning med sand.
Delvis tilkastning med sand over en strækning på 15-20 m. Faldet på grøften er afgørende for, hvor mange steder grøften skal
tilkastes. Denne metode kan også benyttes til at lukke grøfteforbindelser.

Hvorvidt der ønskes fuld eller delvis tilkastning af grøfter handler primært om,
hvorvidt der ønskes et område, som fremstår naturligt uden spor fra tidligere
afvanding. Det vil naturligvis være lettest og billigst at tilkaste udvalgte steder og
lade grøfterne stå som stillestående vandhuller i området. Naturmæssigt vil dette
også være en fin løsning.
•

Hævning af vandstand (fast regulering)
o

Hævning af grøfte-/vandløbsbund på en delstrækning evt. med
grus. Der vil være en risiko for denne med tiden vil blive skyllet
væk.

o

Plastspunsvæg (til dels justerbar, se Figur 7-1). Vibreres ned.
Holdbarhed ca. 50 år. Estimeret pris 10.000-15.000 kr. Kan vibreres længere ned hvis det viser sig nødvendigt.

o

Stemmeværk. Udført i kraftig vandfast krydsfiner (eller evt. plader af sort genbrugsplast) og afstivet med 40-50 mm tykke egeplanker der er rammet ned i jorden bag pladen (se Figur 7-2).
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Forventes at kunne holde 15-25 år. Denne metode kan bruges til
at opstemme de fleste smågrøfter. Estimeret pris 10.000-15.000
kr. pr. stemmeværk.
•

Hævning af vandstand (justerbart regulering)
o

Stemmeværk. Udført med 10 cm høje svinerygsplanker i u-profil.
Disse kan evt. monteres ovenpå en krydsfinerplade med en
gummiliste i mellem. Holdbarhed afhængig af materialet, men
forventes at kunne holde 15-25 år. Estimeret pris 10.000-15.000
kr. pr. stemmeværk.

o

Betonbrønd (Ø1000 eller Ø1250) med isatte svinerygsplanker.
Grundet det høje vandspejl i området kan det være nødvendigt
at montere en stor dækplade hvorpå brønden sættes. Dækpladen sørger for at brønden står stabilt, og at brønden ikke ”flyder
op” i perioder, hvor der er vand i jorden omkring, men ikke inde i
brønden. Estimeret pris ca. 50.000 kr pr. brønd. Der er mulighed
for at lave overkørsel ifm. en brønd.

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

I denne skitseprojektering er der givet et bud på antallet af steder, hvor der på en
strækning skal laves tiltag (f.eks. isætte stemmeværker) for at realisere projektet.
Antallet er estimeret på baggrund af det topografiske fald på grøfte/vandløbsstrækningen. De specifikke tiltag afhænger af, om grøften skal sløjfes
eller vandstanden hæves. Tabel 5 viser for de enkelte grøfte- og vandløbsstrækninger hvilken opgave der skal udføres. Længden af grøfte-/vandløbsstrækningen samt hvor mange steder der skal laves tiltag. For strækningernes nummere-
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ring se Figur 7-3 og Figur 7-4. På figurerne er også vist forslag til hvor de faste
og justerbare stemmeværker kan placeres.
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Tabel 5. Specificering af opgaver på de enkelte grøfte-/vandløbsstrækninger samt hvor
mange steder der skal laves tiltag. For strækningernes nummerering se Figur 7-3 og
Figur 7-4.
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Strækning

Opgave

Længde
[m]

Antal steder der
skal udføres
tiltag

1

Hæv vandstanden 0,5 m (fast regulering)

1512

2

2

Fuld eller delvis tilkastning af grøft

656

3

Fuld eller delvis tilkastning af grøft

216

4

Fuld eller delvis tilkastning af grøft

322

5

Fuld eller delvis tilkastning af grøft

823

6

Fuld eller delvis tilkastning af grøft

618

7

Fuld eller delvis tilkastning af grøft

568

8

Fuld eller delvis tilkastning af grøft

788

9

Hæv vandstanden 0,75 m (fast regulering)

194

10

Fuld eller delvis tilkastning af grøft

112

11

Fuld eller delvis tilkastning af grøft

439

12

Hæv vandstanden 0,75 m (fast regulering)

2986

13

Fuld eller delvis tilkastning af grøft

215

14

Fuld eller delvis tilkastning af grøft

267

15

Hæv vandstanden 0,5 m (fast regulering)

2550

9

16

Hæv vandstanden 0,5 m (fast regulering)

368

2

17

Hæv vandstanden 0,5 m (justerbar regulering)

543

1

18

Hæv vandstanden 0,5 m (justerbar regulering)

162

1

19

Hæv vandstanden 0,5 m (justerbar regulering)

304

2

20

Hæv vandstanden 0,5 m (justerbar regulering)

270

2

21

Hæv vandstanden 0,75 m (fast regulering)

782

3

22

Hæv vandstanden 0,5 m (fast regulering)

892

4

23

Hæv vandstanden 0,5 m (fast regulering)

211

1

24

Hæv vandstanden 0,5 m (fast regulering)

234

1

25

Hæv vandstanden 0,5 m (fast regulering)

1069

3

26

Hæv vandstanden 0,5 m (justerbar regulering)

789

2

27

Hæv vandstanden 0,5 m (fast regulering)

215

1

28

Hæv vandstanden 0,5 m (fast regulering)

685

2

29

Hæv vandstanden 0,5 m (justerbar regulering)

290

1

30

Hæv vandstanden 0,5 m (justerbar regulering)

1120

1

31

Hæv vandstanden 0,5 m (justerbar regulering)

180

1

32

Hæv vandstanden 0,5 m (justerbar regulering)

750

1

33

Hæv vandstanden 0,5 m (justerbar regulering)

478

1

34

Hæv vandstanden 0,5 m (justerbar regulering)

150

1

35

Hæv vandstanden 0,5 m (justerbar regulering)

225

1

36

Hæv vandstanden 0,5 m (justerbar regulering)

1481

3

37

Hæv vandstanden 0,5 m (justerbar regulering)

334

1

38

Hæv vandstanden 0,5 m (fast regulering)

192

2
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A

Grøfteforbindelser lukkes og vand føres sydpå

B

Eventuel uddybning af grøft

Figur 7-3. Foreslåede tiltag og afværgeforanstaltninger i den nordlige del af WETHAB projektområdet forslag til
placering af justerbart og fast stemmeværk.

www.niras.dk

Frederikshavn Kommune og Naturstyrelsen:
WETHAB

72

Figur 7-4. Foreslåede tiltag og afværgeforanstaltninger i den sydlige del af WETHAB projektområdet inklusiv forslag til
placering af justerbart og fast stemmeværk.

I alt er der 54 steder, hvor det er foreslået, at der skal justerbart eller fast stemmeværk op. Vælges en løsning hvor hvert stemmeværk koster mellem 10.00015.000 kr vil den samlede pris være mellem 540.000 – 810.000 kr. Dertil skal der
afholdes udgifter til lukning af grøfter og grøfteforbindelser samt udgravning af en
grøft.
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Figur 1 viser et oversigtskort over observationspunkter i WETHAB projekområdet. Punkternes nummerering vil blive refereret til i den efterfølgende fotodokumentation.

Figur 1. Oversigtskort over observationspunkter i WETHAB.

Observationspunkt 0
Beskrivelse

Vandløb

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

250

Vanddybde [cm]

50

30 - 40

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

Observationspunkt 1
Beskrivelse

Grøft

Stabilitet*

2
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

30

5

Vanddybde [cm]
* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand.

Observationspunkt 2
Beskrivelse

Grøft

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

50

7

Vanddybde [cm]
* 1) Overvejende tør, 2) Tør om sommeren, 3) Permanent vand.

Observationspunkt 3
Beskrivelse

Vandløb

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

75

10 - 15

Vanddybde [cm]

29,8

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

Observationspunkt 4
Beskrivelse

Sø

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

-

-

Vanddybde [cm]

-

-

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

Observationspunkt 5
Beskrivelse

Vandløb

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

100

20

Vanddybde [cm]

32,1

20

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

Observationspunkt 6
Beskrivelse

Vandløb

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

56,6

39,7

Vanddybde [cm]

67,2

-

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

Observationspunkt 7
Beskrivelse

Vandløb

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

75

20

Vanddybde [cm]

42,7

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

Observationspunkt 13
Beskrivelse

Sø

Stabilitet*

3
1. felttur

Vand

Ja

Vandføring [l/s]

-

Vanddybde [cm]

-

2. felttur

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

Observationspunkt 16
Beskrivelse

Sø

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

-

-

Vanddybde [cm]

-

-

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

Observationspunkt 18
Beskrivelse

Grøft

Stabilitet*

2

Vand

1. felttur

2. felttur

Ja

Ja

Vandføring [l/s]
Vanddybde [cm]

5 - 10
30

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

Observationspunkt 19
Beskrivelse

Sø

Stabilitet*

3
1. felttur

Vand

Ja

Vandføring [l/s]

-

Vanddybde [cm]

-

2. felttur

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

Observationspunkt 20
Beskrivelse

Moseflade

Stabilitet*

3
1. felttur

Vand

Ja

Vandføring [l/s]

-

Vanddybde [cm]

50

2. felttur

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

Observationspunkt 21
Beskrivelse

Moseflade

Stabilitet*

3
1. felttur

Vand

Ja

Vandføring [l/s]

-

Vanddybde [cm]

-

2. felttur

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

Observationspunkt 22
Beskrivelse

Moseflade

Stabilitet*

2
1. felttur

Vand

Ja

Vandføring [l/s]

-

Vanddybde [cm]

-

2. felttur

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

Observationspunkt 23
Beskrivelse
Moseflade
Stabilitet*

3
1. felttur

Vand

Ja

Vandføring [l/s]

-

Vanddybde [cm]

-

2. felttur

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

Observationspunkt 24
Beskrivelse

Moseflade

Stabilitet*

2
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

-

-

Vanddybde [cm]

-

-

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

Observationspunkt 25
Beskrivelse

Moseflade

Stabilitet*

1
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

-

-

Vanddybde [cm]

30

-

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

Observationspunkt 26
Beskrivelse

Sø

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

-

-

Vanddybde [cm]

-

-

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

Observationspunkt 27
Beskrivelse

Grøft

Stabilitet*

2
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

10

0,2

Vanddybde [cm]

30

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

Observationspunkt 30
Beskrivelse

Sø/Vandhul

Stabilitet*

2
1. felttur

Vand

Ja

Vandføring [l/s]

-

Vanddybde [cm]

-

2. felttur
-

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

Observationspunkt 34
Beskrivelse

Grøft

Stabilitet*

1
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja (i pytter)

Nej (blød bund)

Vandføring [l/s]

0

Vanddybde [cm]

5

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

Observationspunkt 47
Beskrivelse

Sø/Vandhul

Stabilitet*

2
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

-

-

Vanddybde [cm]

-

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

Observationspunkt 52
Beskrivelse

Grøft

Stabilitet*

2
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

1

0,5

Vanddybde [cm]

10

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

Observationspunkt 53
Beskrivelse

Grøft

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

20

10

Vanddybde [cm]

10

10

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

Observationspunkt 54
Beskrivelse

Grøft

Stabilitet*

2
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

5

1

Vanddybde [cm]

10

10

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

Observationspunkt 55
Beskrivelse

Sø

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

-

-

Vanddybde [cm]

-

-

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

Observationspunkt 56
Beskrivelse

Sø

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

-

-

Vanddybde [cm]

-

-

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

Observationspunkt 57
Beskrivelse

Grøft

Stabilitet*

2
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

5

Vanddybde [cm]

5

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

Observationspunkt 58
Beskrivelse

Grøft

Stabilitet*

2
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

5

-

Vanddybde [cm]

50

-

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

Observationspunkt 66
Beskrivelse

Vandløb

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

20

2,5

Vanddybde [cm]

24

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

Observationspunkt 67
Beskrivelse

Sø/Vandhul

Stabilitet*

2
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

-

-

Vanddybde [cm]

-

-

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

Observationspunkt 68
Beskrivelse

Vandløb

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

25

25

Vanddybde [cm]

25

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

Observationspunkt 69
Beskrivelse

Vandløb

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

50

35

Vanddybde [cm]

10

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

Observationspunkt 71
Beskrivelse

Sø

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

-

-

Vanddybde [cm]

-

-

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

Observationspunkt 72
Beskrivelse

Vandløb

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

75

60

Vanddybde [cm]

23

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

Observationspunkt 73
Beskrivelse

Sø

Stabilitet*

3
1. felttur

2. felttur

Vand

Ja

Ja

Vandføring [l/s]

-

-

Vanddybde [cm]

-

-

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

38

