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Hydrologisk forundersøgelse af naturgenopretning ved Hostrup sø

Opsummering
Denne rapport beskriver arbejdet udført af ALECTIA (rådgiver) i forbindelse med
projektet ”hydrologiske forundersøgelser af naturgenopretning ved Hostrup Sø”.
Projektet er udført for Skov- og Naturstyrelsen Sønderjylland.
Formålet med projektet er at frembringe en øget forståelse af de hydrologiske forhold i oplandet til Hostrup Sø, og dermed danne grundlaget for projekteringen af
fysiske foranstaltninger, med det formål at forbedre tilstanden for Hostrup Sø, og
de omkringliggende naturområder.
Hostrup Sø er med sine 202 ha Sønderjyllands største naturlige ferskvandssø. I
tilknytning til søen ligger mod nord og vest store delvist afgravede mosearealer.
Hostrup Sø er sammen med Assenholm Mose og Felsted Vestermark udpeget som
internationalt fuglebeskyttelsesområde, og habitatområde.
Baggrunden for projektet er at den nuværende tilstand for både Hostrup Sø, samt
de omkringliggende naturområder er karakteriseret som utilfredsstillende. Hostrup
Sø er målsat som et særligt naturvidenskabeligt interesseområde; stor lavvandet
og næringsfattig sø med flere forskellige arter af grundskudsplanter. Søen opfylder
i dag ikke målsætningen, og som en af de væsentligste årsager peges der bl.a. på
at vandstanden i søen er faldet med op til 0,75 meter over de sidste 100 år. For de
omkringliggende moser kan der ligeledes konstateres en utilfredsstillende tilstand.
Dette skyldes primært en for lav vandstand, hvilket medfører udtørring og efterfølgende omsætning af tørvelagene. Udtørringen skyldes primært dræning i oplandet
samt den generelt lavere vandstand i Hostrup Sø. Som konsekvens af det lavere
grundvandsniveau, kan der konstateres en tiltagende tilgroning af krat og skov i
naturområderne.
Som et redskab til beskrivelse af de hydrologiske forhold i området, er der opstillet
en integrerede vandløbs- og grundvandsmodel for oplandet til Hostrup sø. Modellen
anvendes som grundlag til beskrivelse af den nuværende situation, samt til vurderinger af effekterne af forskellige tiltag (scenarier), der har til formål at forbedre
tilstanden i området. Den opstillede vandløbs- og grundvandsmodel beskriver hele
det hydrologiske kredsløb, dvs. strømningen af vand i grundvandet, strømningen af
vand på terræn, i vandløb og søer, samt udvekslingen af vand mellem grundvand
og vandløb og søer. Den opstillede hydrologiske model er baseret på den tilgænge-
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lige information for området. Modellen er opsat for perioden januar 2001 til april
2009, og er kalibreret mod de tilgængelige observationer i grundvand og vandløb.
Der er opstillet 5 scenarier, der hver repræsenterer et muligt tiltag i området. De
enkelte scenarier er opstillet så omfanget af tiltag gradvis øges, hvor de sidste scenarier indeholder de mest omfattende ændringer. Alle scenarierne har til formål at
forbedre naturtilstanden i de omkringliggende moseområder. Tiltagene i de enkelte
scenarier er kort beskrevet i nedenstående tabel.

Beskrivelse af tiltag i scenarier
Scenarium

Tiltag

1

Overløb i Hostrup Å så bunden hæves til regulativmæssig kote. Dette beregnes ved indførsel af et overløb med bund i kote 34,80 meter.

2

Overløb i Hostrup Å så bunden hæves til terræn. Dette beregnes ved
indførsel af et overløb med bund i kote 35,1 meter.

3

Scenarium 2 samt lukning af vandløb på forsvarets arealer.

4

Scenarium 3 samt omlægning af Humlebæk. Beregnes for en situation med og uden vandløbsvedligeholdelse i Humlebæk.

5

Scenarium 4 samt nedlæggelse af dele af Brudesøbæk. Beregnes for
en situation med og uden vandløbsvedligeholdelse i Humlebæk.

Scenarium 2 er opstillet med en tilpropning af udløbet ved Hostrup å. Dette scenarium er beregnet som et enkeltstående scenarium, hvor de andre scenarier fra scenarium 3 til 5 er opstillet, så omfanget af tiltag gradvis øges. Det skal bemærkes at
scenarium 4 og 5 er beregnet for en situation hhv. med og uden vandløbsvedligeholdelse. For scenarium 5 er det ikke muligt at beregne nogen påvirkning i Brudesøbæk, ved udeladelse af vandløbsvedligeholdelsen. Dette skyldes primært at resultaterne præsenteres som middelværdier, og afstrømningen i Brudesøbæk er
meget lille. For scenarium 4 er der ingen påvirkning i vinterperioden, ved udeladelse af vandløbsvedligeholdelsen, mens det i sommerperioden vurderes at projektområdet øges med 0,5 hektar.
For hvert af de opstillede scenarier er der udtrukket en række resultater for at belyse konsekvenserne. Dette inkluderer bl.a.: påvirkningen på grundvandsniveauet
(dvs. hvordan påvirkes grundvandet), oversvømmede arealer (hvor kommer der
vand på overfladen), påvirkningen på arealanvendelsen samt vandstanden i Ho-
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strup sø. Resultaterne fra beregningen af påvirkningen ved de enkelte scenarier
kan sammenfattes til:
•

I scenarium 1 indføres et overløb i Hostrup å med bund i regulativmæssig
kote. De vanddækkede arealer øges med 5 ha., og der er yderligere 4 ha.
med øget fugtighed (dette er beregnet i forhold til den nuværende situation). De påvirkede arealer er lokaliseret langs med bredden til Hostrup Sø. I
forhold til kvælstof og fosfor vurderes dette scenarium at være neutralt,
dvs. ingen påvirkning.

•

I scenarium 2 tilproppes Hostrup å (til terræn). De vanddækkede arealer
øges med 9 ha., og der er yderligere 7 ha. med øget fugtighed (beregnet i
forhold til den nuværende situation). De påvirkede arealer er lokaliseret
langs med Hostrup Sø. I forhold til kvælstof vurderes scenariet at være
neutralt, mens der vil ske en øget deposition af fosfor svarende til ca. 135
kg Total-P (2000 værdier).

•

I scenarium 3 suppleres ændringer i scenarium 2 med at lukke en række
vandløb på forsvarets arealer. Der kan observeres en påvirkning på forsvarets arealer, hvor ca. 2 ha. bliver permanent vanddækket, og på yderligere
4 ha. øges fugtigheden (dette er beregnet i forhold til scenarie 2). Der observeres ingen påvirkning på landbrugsarealer. Scenariet vurderes at reducere belastningen af både kvælstof og fosfor, således at belastningen fra
forsvarets arealer bliver helt reduceret. Grundet manglende data er det dog
ikke muligt at kvantificere reduktionen ved dette scenarie.

•

Scenarium 4 indeholder yderligere tiltag omkring Humlebæk. Formålet er at
reducere afstrømningen fra naturområderne i den nedstrøms del af Humlebæk, og dermed i) reducere næringsstofbelastningen, ii) reducere transporten af organisk materiale samt iii) øge fugtigheden i området. Beregningerne viser, at der etableres yderligere 26 ha. permanent vanddækket areal,
samt at yderligere 12 ha. bliver fugtigere (i forhold til scenarie 2). Ved disse
tiltag sker der, som det eneste scenarium, en påvirkning på landbrugsarealer, idet ca. 1 hektar skal omlægges til græsning. Alle de andre scenarier
påvirker kun eksisterende naturområder. Påvirkningen i dette scenarie vil
kunne justeres ved en anden overløbskote på bygværket.

•

I scenarium 4 vil der kunne ske en reduktion af kvælstof og fosfor belastning, svarende til 76 kg Total-P/år og 2.400 kg Total-N/år (begge værdier
er 2000 tal).

•

Ved udeladelse af vandløbsvedligeholdelsen vil der ske en forøgelse af det
påvirkede område på ca. 0,5 hektar. Det vil ligeledes medføre at der kan
omsættes yderligere ca. 100 kg Total-N/år, så den totale reduktion kan opgøres til 2.500 kg Total-N/år.
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•

I scenarium 5 indføres tilpropning af dele af Brudesøbæk. Det kan noteres,
at modellen ikke beregner nogen yderligere påvirkning ved dette scenarium. Dette skyldes at i) der Brudesøbæk er tørlagt om sommeren og ii) der
er i beregningerne antages en god hydraulisk kontakt til det underliggende
sandmagasin.

•

I scenarium 5 vil der kunne ske en reduktion af den fulde kvælstof og fosfor
belastning, svarende til 39 kg Total-P/år og 517 kg Total-N/år (begge værdier er 2000 tal). For dette scenarie har det ikke været muligt at bruge anvisningen fra DMI /12/.

•

I scenarium 5 kan der ikke beregnes nogen påvirkning ved udeladelse af
vandløbsvedligeholdelsen.

Det skal bemærkes at Bilag 7, 8 og 9 alle er udført efter rapportens afslutning, og
er supplerende beregninger der beskriver hhv. i) vandstandsforholdene i Brudesø
bæk (bilag 7), ii) vandstandsforholdene i Humlebæk (bilag 8), samt iii) afgrænsning
af projektområderne ved Hostrup sø (bilag 9).
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1

Indledning og formål

Denne rapport beskriver arbejdet udført af ALECTIA (rådgiver) i forbindelse med
projektet ”hydrologiske forundersøgelser af naturgenopretning ved Hostrup Sø”.
Projektet er udført for Skov- og Naturstyrelsen Sønderjylland.
Naturgenopretningsprojektet ved Hostrup Sø er en del af regeringens Særlige
Vand- og Naturindsats 2007 - 2009. Indsatsen består af en lang række større naturprojekter, som fx etablering af nye vådområder, søer, genslyngning af vandløb
og genskabelse af enge. Formålet med naturprojekterne er at nedsætte forureningen af vandløbene og skabe bedre levesteder for truede dyr og planter. I vand- og
naturindsatsen lægges der vægt på, at indsatsen bidrager til at gennemføre EU’s
naturdirektiver, det vil sige vandrammedirektivet, habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Indsatsen er koncentreret i 11 geografiske områder, hvor behovet
for naturgenopretning er stort, og hvor der er gode muligheder for at sikre en
sammenhæng i indsatsen. Idet Hostrup Sø afvander til Vidåen og dermed Vadehavet indgår Naturgenopretningsprojektet ved Hostrup Sø som det absolut østligst
placeret projekt i indsatsområdet ”Åer med udløb i Vadehavet”.
Hostrup Sø er med sine 202 ha Sønderjyllands største naturlige ferskvandssø. I
tilknytning til søen ligger mod nord og vest store delvist afgravede mosearealer.
Hostrup Sø er sammen med Assenholm Mose og Felsted Vestermark udpeget som
internationalt fuglebeskyttelsesområde, og habitatområde.
Baggrunden for projektet er at den nuværende tilstand for både Hostrup Sø, samt
de omkringliggende naturområder er karakteriseret som utilfredsstillende. Hostrup
Sø er målsat som et særligt naturvidenskabeligt interesseområde; stor lavvandet
og næringsfattig sø med flere forskellige arter af grundskudsplanter. Søen opfylder
i dag ikke målsætningen, og som en af de væsentligste årsager peges der bl.a. på
at vandstanden i søen er faldet med op til 0,75 meter over de sidste 100 år. For de
omkringliggende moser kan der ligeledes konstateres en utilfredsstillende tilstand.
Dette skyldes primært en for lav vandstand, hvilket medfører udtørring og efterfølgende omsætning af tørvelagene. Udtørringen skyldes primært dræning i oplandet
samt den generelt lavere vandstand i Hostrup Sø. Som konsekvens af det lavere
grundvandsniveau, kan der konstateres en tiltagende tilgroning af krat og skov i
naturområderne.
Grundvands- og afstrømningsforholdene i området er komplicerede, og den eksisterende viden er ikke tilstrækkelig til en fuld forståelse af de hydrologiske processer i
oplandet. Hostrup Sø modtager vand gennem Humlebæk i den nordøstlige del, og
Brudesøbæk i den nordvestlige del af søen. Søens udløb er i den sydlige ende, og
udmunder i Bjerndrup Mølleå. De grundvandsmæssige forhold omkring søen er ikke
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klarlagt, og det nærværende projekt skal medvirke til en bedre forståelse af den
overordnede vandbalance og strømning i hele oplandet til Hostrup Sø.
Formålet med projektet er at frembringe en øget forståelse af de hydrologiske forhold i oplandet til Hostrup Sø. Denne viden skal benyttes til at igangsætte fysiske
foranstaltninger, med det formål at hæve vandstanden i Hostrup Sø og de omkringliggende naturarealer (samt at reducere kvælstof og fosfor). I forbindelse med projektet er der foretaget en konsekvensvurdering af en række fysiske tiltag eller scenarier. For hvert af de opstillede scenarier er de hydrologiske påvirkninger beskrevet.
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2

Problemstilling

Hostrup Sø er sammen med Assenholm Mose og Felsted Vestermark udpeget som
internationalt fuglebeskyttelsesområde (F58), og habitatområde (H84). Arealet af
de beskyttede områder er ca. 1.344 hektar.
De centrale områder er Hostrup Sø og de omkringliggende moser. Moserne er primært beliggende nord og vest for Hostrup Sø. På den nordlige side ligger arealerne
på et af Forsvarets øvelsesområder.
Hostrup Sø er med et areal på 202 ha den største naturlige ferskvandssø i Sønderjylland. Der er to vandløb der tilfører vand til søen, Humlebæk i den nordøstlige del
og Brudesøbæk i den nordvestlige del af søen. Der er kun et afløb fra søen, beliggende i den sydlige ende som afvander til Bjerndrup Mølleå. Udløbet fra søen og
den observerede afstrømning i udløbet er meget lille i forhold til søens vandvolume.

Figur 2-1 Oversigtskort med fuglebeskyttelsesområde samt de største
vandløb i området.
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Øst for Hostrup Sø krydser et randmorænestrøg, og jordbundsforholdene er relativt
blandede, med tendens til at morænen kommer tættere på terræn. Vest for søen er
jordbundsforholdene præget af de vidtstrakte moser, med indslag af skov og krat.
Under de øverste organiske aflejringer er der primært smeltevandssand med spredte indslag af moræne. Nordvest og vest for Hostrup Sø er der flere store grusgrave,
hvilket indikerer at der ligeledes kan være store indslag af grus og sten i undergrunden.
I forhold til udpegningen som internationalt fuglebeskyttelsesområde er udpegningsgrundlagt følgende arter: Rørdum, Trane, Havørn, Rørhøg, Tinksmed, Mosehornugle og Stor hornugle. Trusselsvurderingen for de udpegede fuglearter er primært tilgroning og uro. Tilgroningen skyldes ændringer i de hydrologiske forhold,
primært et lavere grundvandsniveau, der medfører at landskabstypen ændres.
I forhold til udpegningen som habitatområde er udpegningsgrundlaget Stor Vandsalemander (fra habitatdirektivet) samt en række naturtyper hvor de primære er
nedbrudt højmose med mulighed for naturlig gendannelse (7120), hængesæk og
andre kærsamfund dannet flydende i vand (7140) samt skovbevoksede tørvemoser
(91DO). Trusselsvurderingen for de udpegede naturtyper og arter er i) tilgroning,
ii) svingende vandstand, iii) udtørring samt iv) eutrofiering.
Den primære problemstilling for området er derfor at få genetableret området således at de opsatte miljømål kan opfyldes, og de vurderede trusler kan reduceres.
Dette inkludere en bedre forståelse af de hydrologiske processer i området, og mere specifikt en undersøgelse af følgende forhold:
•

Udvekslingen af vand mellem Hostrup Sø og det omkringliggende opland.
Dvs. hvilke arealer bidrager med vand til Hostrup Sø, og i hvilke områder
sker der en udstrømning af vand fra søen.

•

En overordnet vandbalance for søen, hvor betydningen af det sydlige afløb
fra søen skal afdækkes.

Overordnet set er datagrundlaget for de større vandløb i området meget godt,
mens datagrundlaget for grundvandet er mere sparsomt. Dette medfører at den
nuværende opgave også vil kunne give en bedre forståelse af evt. fremtidige observationsprogrammer i området.
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3

Beskrivelse af området

Områdets centrale elementer er Sønderjyllands største sø, Hostrup Sø, med omkringliggende moser og overdrevsarealer. Hovedtilløbet til søen, Humlebæk i den
nordøstlige del, modtager vand fra Spangtoft Mose, som indtil midten af 1980'erne
blev anvendt til udledning af spildevand fra en destruktionsanstalt. Søens afløb er i
den sydlige ende og udmunder i Bjerndrup Mølleå, med videre udløb i Vidåen og
endeligt Vadehavet.
Hostrup Sø var tidligere kendt som Danmarks største lobelie-sø. I moseområdet
vest for Hostrup Sø er tre brunvandede og lavvandede søer, der er opstået i forbindelse med tørvegravning. I den østlige del krydser et randmorænestrøg gennem
området, hvorfor landskabet er stærkt kuperet. Moserne mod vest er vidtstrakte,
skovprægede, med få, afgrænsede og åbne områder. Mange steder er tørven helt
bortgravet ned til underliggende sand og grus.

3.1

Projektområde

Projektområdet defineres som det område hvor der vurderes at kunne ske påvirkninger ved fremtidige tiltag. Det er ligeledes det område hvor der opstilles en integreret vandløbs- og grundvandsmodel. Opstillingen af modellen er beskrevet i afsnit 5. Det definerede projektområder er vist på Figur 3-1. Det er valgt at trække
den sydlige del af projektområdet helt ned til Bjerndrup Mølleå og Store Søgård Sø.
Langs den østlige del af modelområdet er det topografiske opland fulgt, i den sydøstlige del af området er landevejen dog benyttet som projektafgræsnning. Det
samme er gældende for dele af den nordlige afgrænsning, hvor det topografiske
opland er fulgt op til Stubbæk, hvorefter det er valgt at inkludere dele af Røllum
mose i projektområdet. Det vurderes at der sker en strømning af vand mod denne
del af oplandet, samt at en evt. ændring i vandskellet pga. grusgrave bedre kan
vurderes hvis projektafgrænsningen rykkes helt op til Røllum mose. Langs den
vestlige del af området, er det valgt at benytte motorvejen som afgrænsning. Denne afgrænsning følger ikke et hydrologisk vandskel, men er valgt idet forholdene
ved motorvejen kan beskrives ved brug af de tilgængelige grundvandsobservationer.
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Figur 3-1 Projektområde (sort linie). Blå linier viser de vigtigste vandløb i
oplandet.

3.2

Tilgroning af søen

I forhold til udpegningsgrundlaget for det internationale fuglebeskyttelsesområde,
er en af de væsentligste trusselsvurderinger tilgroning af både søen og de omkringliggende moser og tørveområder.
Ved sammenligning af billeder (luftfoto og satellitbilleder) fra perioden 1945 til
2008, kan det observeres, at der er sket en markant tilgroning af søen. Figur 3-2
viser en sammenligning af et luftfoto fra 1954 og et satellitbillede fra 2008. Her kan
det observeres, at der er store områder, hvor der er sket en tilgroning ud i søen.
Med den relativt lave dybde i den nordlige del af søen, kan det forventes at store
dele af den nordvestlige og nordøstlige del af søen vil gro til over de kommende år.
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Den umiddelbare måde hvorpå denne proces kan standses, er ved en generel
vandstandsstigning i søen, kombineret med en reduceret næringstilførsel til søen.

Figur 3-2 Udbredelse af Hostrup Sø i hhv. 2008 og 1954. Rød linje på 1954
kort markerer udbredelse i 2008.
3.3

Kulturhistoriske ændringer

Hostrup Sø har tidligere været større end den er i dag. En sammenligning af historiske kort med mere nutidige kort (målebordsblad fra 1920’erne med det nyeste
officielle kortværk Top10DK fra år 2000) viser, at søarealet er blevet væsentligt
mindre. Søarealet er overslagsmæssigt beregnet reduceret fra ca. 240 ha til ca.
202 ha. Den væsentligste årsag til det mindre søareal er, at vandstanden er lavere i
dag end tidligere. På målebordsbladet fra 1920’erne er niveauet for Hostrup Sø
angivet til 36 DNN. Middelvandstanden for Hostrup Sø beregnet på grundlag af
målinger i Hostrup Å ved afløbet fra søen i perioden 2000 – 2008 er 34.90 m DNN.
Det kan dog ikke umiddelbart sluttes, at vandstanden i Hostrup Sø er sænket med
110 cm siden 1920’erne. Koterne i enkeltpunkter på målebordsbladene er angivet
som hele afrundede tal. På grundlag af ovenstående kan det konkluderes, at vandstanden i Hostrup Sø 1920’erne har været mindst 35.50 m DNN og at vanstandstanden siden da er sænket med mindst 60 cm.
En anden væsentlig ændring, der får søen til at fremstå mindre, er ændringer i
vegetationens artssammensætning. Tidligere var der en veludviklet undervandsvegetation af grundskudsplanter og vandaks. I dag består vegetationen i det væsentligste af tagrør i et bredt bælte langs søkanten og i lavvandede bugter og vige. De
dybere dele af søen er uden vegetation.
På et luftfoto er det i de fleste tilfælde muligt at skelne mellem landflader og vandflader. En tæt bredvegetation af tagrør vil dog på luftfoto fremstå som en landflade,
selv om der er vand mellem tagrørene (tagrør kan vokse ud til 1 meters dybde). En
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sammenligning baseret på luftfoto kan anvendes til at få et indtryk af udviklingen i
størrelsen af søens fri vandflade.
Benyttes luftfoto fra 1945 som grundlag, var den frie vandflade i 1945 ca. 236 ha.
Den frie vandflade afgrænset på grundlag luftfoto fra 2008 giver en fri vandflade på
ca. 186 ha. Den fri vandflade er således blevet ca. 50 ha mindre over de sidste ca.
65 år. Ændringerne er mest markante ved indløbene fra Brudesø Bæk og Humlebæk samt ved udløbet til Hostrup Å jf. Figur 3-2.
Vandstanden i Hostrup Sø er i væsentlig grad bestemt af vandføringsevnen i Hostrup Å. De bestemmelser i vandløbsregulativet, der fastsætter vandføringsevnen i
Hostrup Å er fra 1934 og ikke ændret siden. Vandføringsevnen i Hostrup Å’s nuværende profil (opmåling fra 2008) er væsentlig større end regulativet forudsætter.
Det kan dog ikke forklare hele ændringen i søens vandstand. Det er sandsynligt
(men kan ikke underbygges med målinger), at afstrømningen fra søen gennem
Hoptrup Å er mindre end tidligere dels på grund af mindre tilstrømning fra oplandet
og dels som følge af større udstrømning til grundvandet.
Den lavere vandstand i Hostrup Sø er således ikke resultatet af en tilsigtet handling
i form af et reguleringsprojekt eller et afvandingsprojekt. En genoprettelse af den
regulativmæssige vandføringsevne i Hostrup Å, vil medføre en højere vandstand i
Hostrup Sø, men ikke i et niveau der svarer til tidligere, idet bidraget fra den højere
afstrømning i Hostrup Å kommer til at mangle.
3.4

Geologiske dannelseshistorie

På Figur 3-3 er vist et geomorfologisk kort med angivelse af de vigtigste terrænelementer i området. På figuren ses Hostrup Sø beliggende midt mellem flere
randmorænestrøg og Hovedopholdslinien, der markerer overgangen mellem hedesletten og det glaciale Weichsel-landskab. Hovedopholdslinien kan følges fra Bovbjerg i Vestjylland til Viborg i øst, hvor den drejer skarpt mod syd til Padborg. Hovedopholdslinien er Danmarks vigtigste landskabsgrænse og adskiller det bakkede
morænelandskab i øst fra de flade sandede hedesletter i vest.
Under hovedfremstødet (NØ-isen) i Weichsel, stod isen i en længere periode langs
Hovedopholdslinien ved Hostrup Sø. Hovedopholdslinien er ikke synlig overalt, men
i området ved Hostrup Sø ved Kliplev ses randmorænebakker og dødislandskab, der
markerer tilstedeværelsen af Hovedopholdslinien. Vest for Kliplev ses hedesletten,
hvor der på dette sted findes en aflejringskegle med lave grusrygge, der afspejler
de tidlige flodløb ud over hedesletten. Grusryggene er tolket som dannet i kanaler
ovenpå en stagnerede is, der efter afsmeltningen har efterladt gruset som mindre
åse på terrænoverfladen.
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Figur 3-3 Geomorfologisk kort over området /10/.

Grusryggene viser, at gletscherisen har haft en udbredelse længere mod vest end
markeret af Hovedopholdslinien. Dette bekræftes også ved, at hedesletten mellem
Hovedopholdslinen og Tinglev har en mere urolig overflade med mange lavninger,
der viser, at isen har været længere mod vest end Hovedopholdslinien. Weichelisens formodede maksimale udbredelse er markeret på Figur 3-3 med en stiplet
linie.
Øst for Hovedopholdslinien i området nær Hostrup Sø ses en række randmorænestrøg, der er dannet af det ungbaltiske isfremstød, der var det sidste isfremstød,
som nåede området. Israndsbakkerne er en del af den Østjyske Israndlinie, der kan
følges mod nord hele vejen op til Mols på Djursland. Ved Hostrup Sø kan israndsbakkerne følges fra Bjergskov lige sydøst for søen sydpå. I dag er randmorænestrøget nord og syd for Bjergskov delvist bortgravet som følge af råstofindvinding af
grus, og dele af de bortgravede arealer er genanvendt som fyldplads eller inddraget
til militært øvelsesterræn. På Figur 3-4 ses et foto fra det uberørte landskab ved
Bjergskov.
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Figur 3-4 Udsnit fra Bjergskov midt i en randmoræne med stenbestrøgning.

Ved Bjergskov når bakkerne op i kote +75 meter. Stedet er karakteriseret ved forekomsten af store sten og blokke, der ligger strøget om i landskabet efterladt af
isen. Et andet geologisk vigtigt træk ved Bjergskovområdet er dødislandskabet, der
udgøres af utallige lavninger, med eller uden vand, der ses overalt. De fleste lavninger er afløbsløse og er dannet af stagnerende gletscheris.

3.4.1

Hostrup Sø

Selve Hostrup Sø udgør den største lavning i området. Den er dog næppe et eksempel på et dødishul, da den er for uregelmæssig i sit omrids. Den nu vandfyldte
lavning menes dannet ved gletschererosion i forbindelse med det gletscherfremstød, der nåede frem til Hovedopholdslinien vest for søen.
Den 202 ha store sø har en gennemsnitlig dybde på 2,1 m og en maks. dybde på
knap 7 meter. Søen ligger med et vandspejl omkring kote +35, og ligger lige oven
på det store grundvandsskel i Sønderjylland, der adskiller det vand, der strømmer
mod vest til Vadehavet, fra det vand, der strømmer mod øst til Lillebælt. Konsekvensen af dette er at vandet fra Hostrup Sø strømmer helt til Vadehavet, på trods
af den korte afstand til Lillebælt.

3.4.2

Litologiske forhold

Prækvartæroverfladen i området udgøres af aflejringer fra Nedre Miocæn og træffes
under kote -55. Tykkelsen af det kvartære lag vurderes at være over 100 meter i
området.
Fra boringer omkring søen ses, at de overfladenære aflejringer primært udgøres af
grove smeltevandsaflejringer i form af overvejende sand og grus og i mindre grad
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af moræneler. Syd for søen er der truffet terrænnært moræneler med en tykkelse
på ca. 5-10 meter. Under moræneleret træffes smeltevandssand. Det ses ikke noget gennemgående lerlag i området. I adskillige boringer er der udelukkende beskrevet smeltevandssand. I området øst for søen ses randmorænestrøg, der også
primært udgøres af sand med enkelte indslag af ler. Det forventes, at de processer,
der dannede randmorænestrøgene har medvirket til en kompliceret opbygning af
randmorænerne, hvorfor der kan forventes mange sandvinduer uden gennemgående lerdæklag. Man skal øst for randmorænestrøgene for at finde deciderede tykkere
dæklag af moræneler. Vest for søen ses udelukkende sandlag med tykkelse på minimum 15 meter. Det skal dog nævnes, at boringerne ikke er geologisk beskrevet,
så mindre lerlag kan godt forekomme i virkeligheden.

3.4.3

Sammenfatning

På baggrund af boringerne og den beskrevne geologiske dannelseshistorie vurderes
aflejringerne under Hostrup Sø at udgøres af tørveaflejringer af varierende tykkelse, hvorunder der træffes smeltevandssand til større dybde (minimum 15 meter).
Muligvis findes der et morænelersdække under den sydlige del af søen. Tykkelsen
vurderes at være ca. 5-10 meter. Det skal dog bemærkes, at den geologiske beskrivelse af området er kompliceret, og det er ikke muligt at inkludere en komplet
beskrivelse i den efterfølgende hydrologiske model.

3.5

Jordtype

Figur 3-5 viser fordelingen af jordarter i området. Det ses, at der vest for Hostrup
Sø er store områder med ferskvandstørv og andre organiske aflejringer. Områder
med organiske aflejringer ses også nord for Hostrup Sø og i mindre grad syd for
søen. Området er præget af smeltevandsand som er aflejret efter de enkelte isfremstød. I den nordlige del af oplandet kan der observeres mere sammenhængende områder, hvor morænen ligger helt op til overfladen. I det resterende område er
det kun i mindre områder, hvor der kan observeres moræne i de overfladenære
jordlag. Overordnet set er området præget af smeltevandsaflejringer, og der er
efterfølgende dannet organiske aflejringer i de lavt liggende områder. De organiske
aflejringer er typisk fremkommet på lokaliteter hvor der har været tilpas fugtigt,
men samtidigt så iltfattigt at materialet ikke er omsat.
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Figur 3-5 Jordartskort samt projektområde (sort linie)

Tabel 3-1 viser fordelingen af jordtyper i projektområdet. Det ses, at sand er den
mest dominerende jordtype, idet den dækker ca. 54 % af projektområdet.

Tabel 3-1 Jordtype fordeling i området

Jordtype
Groft sand
Grus
Gytje
Ler
Sand
Tørv

3.6

Areal
[ha]
133
71
12
513
1615
629

% af område
4,5
2,4
0,4
17,3
54,3
21,1

Tørveudbredelse og tykkelse

Udbredelsen og tykkelsen af tørvelagene i projektområdet er bestemt på baggrund
af tørveressourcekort, der er indhentet fra Åbenraa kommune. Dette er afgørende
for en god beskrivelse af de overfladenære hydrologiske processer, hvor tykkelsen
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af tørv påvirker fugtighedsforholdene og fordampningen fra de enkelte områder.
Det er uklart, hvornår tørvetykkelsen er opmålt, men det vurderes, at ressourceopgørelsen er udarbejdet i 1940’erne. Tørvetykkelsen for projektområdet er optegnet
på kortblade, der er scannet ind og efterfølgende geografisk refereret i ArcMap. De
enkelte observationer på kortbladene er digitaliseret, og punkterne konverteret til
et punkttema. Figur 3-6 viser tørvetykkelsen i hele området. Der ses områder med
tørvetykkelser på op til 4 meter.

Figur 3-6 Tørvetykkelsen i projektområdet. De største vandløb i området er
vist på figuren.

Der er ikke oplysninger om den nuværende tørvetykkelse. Det vurderes dog, at
tørvetykkelsen pga. omsætning af tørven og tørveudgravning er formindsket i forhold til den benyttede ressourceopgørelse. I den efterfølgende hydrologiske model,
er der benyttet en tørvetykkelse der er reduceret med 30 % i forhold til ressourceopgørelsen.
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3.7

Næringsstofbelastning

Næringsstofbelastningen (fosfor og kvælstof) til Hostrup sø, er opgjort med udgangspunkt i beskrivelsen og informationen i teknisk rapport (2003) fra Sønderjyllands Amt /11/.
I /11/ er kildefordelingen for hhv. fosfor og kvælstof opgjort, og belastningen fra
landbruget er opgjort til ca. 38 % for kvælstof (3402 kg Total-N/år) og ca. 58 % for
fosfor 136 kg Total-P/år). I begge tilfælde er den totale belastning fra spredt bebyggelse mindre end 1 % af den totale belastning. Det at belastningen fra spredt
bebyggelse vurderes at være så lille, medfører at yderligere tiltag rettet mod spildevandsudledningen ikke vil have nævneværdig effekt på belastningen af Hostrup
sø. For både kvælstof og fosfor er det belastningen fra landbruget som kan påvirkes
ved nogle af de tiltag der er beskrevet i dette projekt, se afsnit 8.
Der er i dette projekt ikke foretaget vurderinger mht. hvorledes udledningen fra
landbruget kunne begrænses (f.eks. ekstensivering af gødningsforbruget), men
udelukkende på hvorledes de beskrevne tiltag påvirker den totale belastning af
Hostrup sø.

3.7.1

Kvælstofbalance

Tabel 3-2 viser en årlig kvælstofbalance fra år 2000 /11/. I forhold til indeværende
projekt kan følgende bemærkes:
•

Transporten af kvælstof ud af Hostrup sø (gennem Hostrup å) udgør ca. 49
% af den totale tilførsel.

•

Transporten fra Brudesøbæk udgør 5 % af den totale tilførsel

•

Transporten fra Humlebæk udgør 34 % af den totale tilførsel

•

Transporten fra umålte oplande samt grundvandet udgør ca. 31 % af den
samlede tilførsel

I forhold til de påtænkte tiltag, se afsnit 8, vil det primært være tilførslen fra Humlebæk og Brudesøbæk, samt transporten gennem Hostrup Å som påvirkes af projektet. De ca. 31 % af den totale fosfor tilførsel der kommer gennem umålte oplande, vurderes ikke at blive påvirket af dette projekt. Det kan bemærkes at tilførslen
af kvælstof gennem Humlebæk udgør en markant del af den samlede belastning, og
tiltag der kan reducerede denne kvælstofmængde vil kunne have en positiv påvirkning på Hostrup sø.
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Tabel 3-2 Kvælstofbalance fra /11/

3.7.2

Fosforbalance

Tabel 3-3 viser en årlig fosforbalance fra år 2000 /11/. I forhold til indeværende
projekt kan følgende bemærkes:
•

Transporten af fosfor ud af Hostrup sø (gennem Hostrup å) udgør ca. 54 %
af den totale tilførsel.

•

Transporten fra Brudesøbæk udgør 15 % af den totale tilførsel

•

Transporten fra Humlebæk udgør 30 % af den totale tilførsel

•

Transporten fra umålte oplande samt grundvandet udgør ca. 47 % af den
samlede tilførsel

I forhold til de påtænkte tiltag, se afsnit 8, vil det primært være tilførslen fra Humlebæk og Brudesøbæk, samt transporten gennem Hostrup Å som påvirkes af projektet. De ca. 47 % af den totale fosfor tilførsel der kommer gennem umålte oplande, vurderes ikke at blive påvirket af dette projekt.

Tabel 3-3 Fosforbalance fra /11/
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3.8

Biologiske forhold

Hostrup Sø og store dele af de tilstødende arealer er udpeget som Natura 2000område (Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark). Området dækker
over et habitat- og et fuglebeskyttelsesområde (hhv. H84 og F58). Desuden forekommer en lang række arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovenes §3.
Natura 2000-området samt den §3 beskyttede natur fremgår af Figur 3-7.

Figur 3-7 Arealer i området omkring Hostrup Sø der er omfattet af Natura
2000 eller naturbeskyttelseslovens §3.

3.8.1

Naturbeskyttelseslovens §3

Størstedelen af den §3-beskyttede natur i området omfatter mose og sø. Derudover
forekommer en del overdrev i den østlige del af området samt enkelte enge. Desuden er flere vandløb omfattet af §3.
Overdrevet i Bjergskov er et af Sønderjyllands fineste overdrev. Det er hjemsted
for omkring 130 arter af karplanter samt en meget interessant svampeflora med
mange arter. Desuden er det en meget fin lokalitet for dagsommerfugle. Udover
sommerfuglene findes der en rig insektfauna på områdets mange moser og hedearealer.
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3.8.2

Natura 2000-områderne

Habitatområde H84 er udpeget på grundlag af 8 habitatnaturtyper og 1 dyreart,
hvilke fremgår af Tabel 3-4.

Tabel 3-4 Udpegningsgrundlaget for H84.
Nr.

Habitatnaturtype/-art

3130

Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved
bredden

4010

Våde dværgbusksamfund med klokkelyng

6230

Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

7120

Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse

7140

Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

9120

Bøgeskove på morbund med kristtorn

91D0

Skovbevoksede tørvemoser

91E0

Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

1166

Stor vandsalamander

I basisanalysen /2/ og Aabenraa Kommunes ”Idéfase-input” /3/ fremgår det, at de
dominerende naturtyper (3130, 7120 og 7140) er karakteriseret som tilstandsklasse 3 og 4. Dvs. at deres tilstand er så stærkt forringet, at de på sigt sandsynligvis
ikke kan bevares uden et engangsindgreb og efterfølgende pleje. Den dårlige tilstand i moserne (7120 og 7140), er begrundet med vandsstandssænkning, svingende vandstand samt udtørring. De forringede forhold i Hostrup Sø (3130) begrundes bl.a. med, at vandstandssænkningen har medført en øget tilførsel af fosfor
og brunfarvede humusstoffer fra moserne.
Udover udpegningsgrundlaget i Tabel 3-4 er der registreret fire nytilkomne arter/naturtyper, der muligvis vil indgå i det kommende udpegningsgrundlag (se Tabel 3-5).

Tabel 3-5 Nytilkomne habitatnaturtyper eller –arter /2/
Nr.

Habitatnaturtype/-art

3160

Brunvandede søer og vandhuller

7110

Aktive højmoser (3,2 ha)

9110

Bøgeskov på morbund uden kristtorn (1,0 ha)

9160

Egeskove og blandskov på mere eller mindre rig jord (2,2 ha)
Odder

Foruden arterne på udpegningsgrundlaget for Habitatområde 84, er der flere andre
arter fra habitatdirektivets bilag IV, der må forventes at kunne findes i området på
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visse tider af året. Eksempelvis vil flere af flagermus arterne helt sikkert fouragerer
i området. Desuden er hasselmusen registreret i lokalområdet, og det er langt fra
utænkeligt, at den også findes i projektområdet. Desuden må markfirben forventes
i området. Blandt padderne vil spidssnudet frø helt sikkert være i området. Derudover er det ikke utænkeligt, at løgfrø og løvfrø findes omkring Hostrup Sø, da begge disse arter er registreret i lokalområdet /4/.
I Tabel 3-6 findes de arter, der danner udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F58.

Tabel 3-6 Udpegningsgrundlaget for F58 /2/.
Nr.

Fugleart

Ynglende i om-

Kriterier

rådet (ja/nej)
A021

Rørdrum

Ja

F3

A127

Trane

Ja

F1

A075

Havørn

Ja

F1

A081

Rørhøg

Ja

F3

A166

Tinksmed

Ja

F1

A222

Mosehornugle

Ja

F3

A215

Stor hornugle

Ja

F1

F1: Arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1 % eller mere af den nationale bestand.
F3: Arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten
bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter

Foruden de fuglearter der udgør udpegningsgrundlaget for F58, findes der en lang
række andre mere eller mindre sjældne arter i området, som fx fiskeørn, hvepsevåge, duehøg, sortspætte, guldpirol, dobbeltbekkasin /5/.

3.8.3

Overfladevand i projektområdet

Hostrup Sø var tidligere kendt som Danmarks største lobeliesø, og husede lobelie,
sortgrøn brasenføde og pilledrager. Disse arter forsvandt dog i hhv. 1973, 1941 og
1941. I regionplanen er Hostrup Sø målsat som særligt naturvidenskabeligt interesseområde (A1) /6/. Denne målsætning er dog ikke indfriet bl.a. som følge af eutrofiering og deraf følgende algeopblomstring. I basisanalysen fra Sønderjyllands Amt
vurderes der at være en risiko for, at søen ikke kan leve op til målsætningerne i
den gældende regionplan inden 2015.
Hostrup Sø indgår som intensivt overvågningsområde i NOVANA-programmet /7/.
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Følgende fiskearter er registreret i Hostrup Sø: Gedde, sandart, karpe, skalle, aborre, brasen og ål /5/. Der er tale om arter, der er typiske for danske søer, om end
ålen desværre er i stærk tilbagegang på landsplan.
Hostrup Sø tilføres vand fra to betydende vandløb samt fra en række mindre drængrøfter og kanaler. En del af disse er, som det fremgår af Figur 3-7, beskyttede.
Hovedtilløbet er Humlebæk som ligger i den nordøstlige del af projektområdet, og
modtager vand fra Spangtoft Mose, som indtil midt i 1980’erne var recipient for
spildevand fra en destruktionsanstalt. Afløbet er i den sydlige ende og udmunder i
Bjerndrup Mølleå. Afløbet er sommerudtørrende. Oplandet er beskeden, hvilket er
medvirkende årsag til vandets forholdsvis lange opholdstid på ca. ét år (i 2005).
De største åbne vandflader i moseområdet vest for Hostrup Sø er Sø 262 v. Kliplev
(20 ha), Sø 265 v. Kliplev (7,8 ha) samt Hjulsø (3 ha), som alle er brunvandede og
forholdsvist lavvandede søer opstået i forbindelse med tørvegravning.

3.8.4

Trusselsvurdering

Der er flere faktorer, der har en negativ effekt på naturtilstanden i området. Her
følger en kort beskrivelse af de mest relevante trusler /2/:

•

Næringsstofbelastning:
Dræning og tørvegravning, intensivering af landbruget samt tilledning af
spildevand har ført til øget næringsstofbelastning (primært fosfor) i Hostrup
Sø. Vandkvaliteten er i dag forbedret på en række punkter, men på trods af
forbedringerne ses f.eks. fortsat tilbagegang af strandbo. Mosearealerne,
overdrevene og skovnaturtyperne er ligeledes udsat for eutrofiering, primært via luften. På grund af de generelle tiltag i landbruget, er næringsstofbelastningen reduceret, og det forventes at denne tendens fortsætter
over de kommende år.

•

Tilgroning:
Overdrevene er under tilgroning. De mest værdifulde i områdets østlige del
plejes gennem sikring af græsning og periodevise rydninger. Moserne gror
også til i krat og skov. I den sydvestlige del er væsentlige arealer blevet til
næsten regulær birkeskov indenfor de seneste par årtier. Søerne er også
under tilgroning. Processen er naturlig - men i modstrid med intentionerne
om at bevare bestemte naturtyper som brunvandede søer, næringsrige søer
og hængesæk.

•

Unaturlige vandstandsforhold:
Dræning i omgivelserne til Hostrup Sø vurderes at øge udvaskningen af
brunfarvede humusstoffer til søen og dermed påvirke sigtdybden negativt.
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Dræning forhindrer den naturlige udvikling af moserne og fastholder arealerne i en tilstand, der antagelig er ugunstig for en række arter på udpegningsgrundlaget. Ændring af vandstanden kan desuden betyde væsentlige
ændringer i forhold til de skovnaturtyper, der findes i området i dag.

•

Andre trusler:
Der er konstateret forskellige arter af nåletræer i moseområderne, primært
sitka-gran og bjerg-fyr. Der er fundet spor af mink flere steder omkring Hostrup Sø. Større spejderlejre, hvor der foregår aktiviteter et stykke fra centret, kan særligt tidligt på sommeren medføre forstyrrelser i området. Det
samme gælder øvrige besøgende i området fx lystfiskere.

Tabel 3-7 Trusselsvurdering for arter og naturtyper der danner udpegningsgrundlaget for F58 og H84 /2/
Udpegningsgrundlag

Trusselsvurdering

3130

Eutrofiering

4010

Tilgroning, svingende vandstand, udtørring

6230

Eutrofiering, tilgroning

7120

Tilgroning, svingende vandstand, udtørring

7140

Tilgroning, svingende vandstand, udtørring

9120

Ikke vurderet

91D0

Ikke vurderet

91E0

Ikke vurderet

Stor vandsalamander

Tilgroning, eutrofiering

Rørdrum

Uro

Trane

Afhængig af delområde – uro, tilgroning

Havørn

Uro – Redested indtil videre udenfor området

Rørhøg

Afhængig af delområde – uro, tilgroning

Tinksmed

Tilgroning

Mosehornugle

Tilgroning, uro

Stor hornugle

Uro
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4

Numeriske modelværktøjer

Et af formålene med opgaven er at belyse de nuværende hydrologiske forhold i
området, og dermed skabe et bedre grundlag for etablering af tiltag, der kan
fremme bevaringstilstanden i området. Da de hydrologiske processer i området er
komplekse, er det valgt at benytte en numerisk hydrologisk model som det værktøj, der benyttes til beskrivelse af de hydrologiske processer. Det er valgt at benytte den integrerede grundvands- og vandløbsmodel, MIKE SHE – MIKE 11, da den
indeholder de komponenter, som er påkrævet for at beskrive de hydrologiske processer i området.

4.1

Grundvandsmodel – MIKE SHE

MIKE SHE modellen benyttes til beskrivelse af vandets strømning i den landbaserede del af det hydrologiske kredsløb. MIKE SHE er opbygget i komponenter, som
hver især beskriver de enkelte dele af det hydrologiske kredsløb. De enkelte komponenter kan slås til og fra, hvilket gør modellen anvendelig til simulering af et
bredt spektrum af opgaver. I nærværende opgave beregner MIKE SHE både overflade- og grundvandsbaserede processer. MIKE SHE indeholder en beskrivelse af
fordampning, strømning på overfladen (eng og vådområder), strømning gennem
den umættede zone og strømning i den mættede zone.

4.2

Vandløbsmodel – MIKE 11

MIKE 11 modellen er en én-dimensional hydraulisk model til beskrivelse af de hydrodynamiske forhold i å- og vandløbssystemer. I nærværende opgave beskriver
MIKE 11-modellen vandstande og afstrømninger i vandløb og søer indenfor projektområdet. De mindre kanaler er konceptuelt beskrevet ved brug af dræningsmodulet
i MIKE SHE. Dette er et simpelt modul, der fjerner vand fra grundvandszonen, når
grundvandsniveauet er højere end et specificeret niveau. Mængden af vand, der
fjernes, beregnes som forskellen mellem grundvands- og drænniveauet multipliceret med en tidskonstant. Denne beregning udføres for hver beregningscelle i modellen.

4.3

Kobling af grundvands- og vandløbsmodel

Ved beskrivelse af de hydrologiske forhold i et eng- og vådområde er udvekslingen
af vand mellem grundvand og vandløb en af de vigtige processer. Dette er i modellen beskrevet ved, at der udveksles vand mellem MIKE SHE og MIKE 11 modellen.
Der udveksles vand mellem de to modeller svarende til i) interaktion mellem overfladevand og grundvand, ii) dræntilstrømning til vandløbene og iii) overfladisk afstrømning til vandløbene eller oversvømmelse fra vandløbene til de omkringliggen-
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de områder. De beregnede vandstande i vandløb bliver i hvert tidsskridt overført til
MIKE SHE, og på baggrund af disse, samt oversvømmelser og grundvandsstand,
beregner MIKE SHE vandudvekslingen mellem overfladevand og grundvand.
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5

Opstilling af hydrologisk model

Opstillingen af den integrerede vandløbs- og grundvandsmodel er kort beskrevet i
dette afsnit. Modellen anvendes som grundlag til beskrivelse af den nuværende
situation, samt til vurderinger af effekterne af forskellige tiltag (scenarier), der har
til formål at forbedre tilstanden i området.
Modellen opstilles så den beskriver perioden fra januar 2001 til marts 2009.

5.1

Konceptuel hydrologisk beskrivelse

Hostrup Sø er lokaliseret vest for Hovedopholdslinien i en naturlig lavning i terrænet. De geologiske forhold øst for Hostrup Sø, er primært præget af moræneaflejringer, mens forholdene vest for Hostrup Sø er præget af smeltevandsaflejringer.
Den geologiske dannelseshistorie samt terræn medfører, at den primære grundvandsstrømning til Hostrup Sø sker nord og vest for søen. Det forventes at der sker
en grundvandsudstrømning fra Hostrup sø (dvs. tab af vand), på den vestlige og
sydlige del af søen. Der vil ligeledes ske en strømning af overfladevand til søen,
primært fra Humlebæk og Brudesø bæk. Gennem Hostrup Å sker der en udstrømning fra søen. Udstrømningen af vand gennem Hostrup Å er dog meget lille i forhold
til søens volumen.
Det primære tab af vand fra området vil ske gennem fordampning. Det vurderes
desuden at udstrømningen af grundvand fra Hostrup sø, mod vest og syd, kan være en vigtig hydrologisk proces.
Den opstillede grundvands- og vandløbsmodel skal derfor være i stand til at beskrive udvekslingen mellem grundvand og vandløb, samt strømningen af vand i grundvandet og på overfladen.

5.2

Modelområde

Modelområdet, dvs. det område som beskrives af den opstillede model, er identisk
med projektområdet, se Figur 5-1 samt afsnit 3.1. Projektområdet er defineret således, at der er velbeskrevne hydrologiske forhold langs hele modelranden. Følgende overvejelser er medtaget ved opstillingen af modelområdet:

•

Mod nord er modelområdet udvidet så det inkluderer Røllum mose.

•

Mod øst er modelområdet afgrænset af det topografiske opland. Det antages, at der ikke sker nogen strømning af grundvand mod øst. Det skal dog
bemærkes at modelområdet ikke følger det topografiske opland i den sydøstlige del af området. Her er det valgt at benytte landevejen på en stræk-
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ning, således at Bjerndrup Mølleå benyttes som den naturlige rand for den
sydlige del af området.
•

Mod syd er Bjerndrup Mølleå benyttet som modelafgrænsning. Der eksisterer gode observationer for vandstanden i Bjerndrup Mølleå hvilket gør at
den er velegnet som hydrologisk randbetingelse i modellen.

•

Mod vest er modelområdet afgrænset af motorvejen. Dette er ikke nogen
hydrologisk veldefineret afgrænsning, men ud fra de opstillede observationsstationer, er det muligt at vurdere grundvandsniveauet langs denne del
af modelområdet.

Figur 5-1 Modelområde samt vandløb der er inkluderet i vandløbsmodellen
(MIKE 11).
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5.3

Numeriske parametre

Den integrerede model inddeles i et beregningsnet i den horisontale udstrækning,
og beregningslag i den vertikale udstrækning. Beregningsnettet er, under hensyntagen til modelområdet størrelse, valgt til 50 x 50 meter. Ved præsentation af de
endelige resultater anvendes dog et finere net på 25 x 25 meter. I den vertikale
retning er modellen inddelt i 2 beregningslag. Det øverste beregningslag dækker
tørvelagene og den øverste meter i de områder, hvor der ikke er tørv. Desuden er
der i områder, hvor grundvandsspejlet ligger dybere end 1 meter under terræn,
foretaget en justering af det øverste beregningslag, således at bunden af laget altid
ligger under grundvandsspejlet. Det nederste beregningslag indeholder smeltevandsaflejringer, men vil i de områder hvor morænen ligger højt, også have indslag
af moræneler.

5.4

Klimatiske data

Meteorologiske basisdata i form af nedbør, potentiel fordampning og temperatur
indgår i modellen som inputdata. Nedbøren i modellen er bestemt ud fra daglige
(korrigerede) nedbørsværdier fra Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI) målestation i Kliplev. Denne målestation er den nærmeste DMI station, og det antages,
at nedbøren målt heri er repræsentativ for nedbøren i hele modelområdet. Årlige
nedbørsmængder og potentielle fordampningsmængder fra målestationen i Kliplev
er vist i Tabel 5-1.

Tabel 5-1 Årlige nedbørsmængder og potentiel fordampning i mm

År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

5.5

Nedbør [mm]
784
832
1016
708
965
763
843
1115
960

Fordampning [mm]
561
580
612
643
581
612
624
620
647

Topografi

Terrænet er beskrevet ud fra en digital terrænmodel, som er modtaget på punktform (med et punkt per 1,6 x 1,6 meter). Terrænmodellen er vist på Figur 5-2. Det
ses, at der i den vestlige del af området er en klar oplandsgrænse, hvorimod der i
den sydlige og østlige del ikke er nogen klar afgrænsning. I den nordlige del, løber
der en højderyg fra Stubbæk mod sydvest. Det er valgt at ligge projektafgrænsningen nord for denne højderyg, idet det vurderes at der, i de dybere smeltevandsaflejringer, muligvis sker strømning af grundvand på tværs af højderyggen. Ud fra

ALECTIA A/S

Side 33

Hydrologisk forundersøgelse af naturgenopretning ved Hostrup sø

topografien ses det, at Hostrup Sø er dannet i en lavning i terrænet. Det kan dog
også observeres, at vandspejlet i nogle af grusgravene nordvest for Hostrup Sø, har
en vandspejlskote, der ligger under vandspejlet for Hostrup Sø.

Figur 5-2 Digital terrænmodel (DEM) for Hostrup Sø og opland.

5.6

Bund af Hostrup Sø

Ved brug af en digital terrænmodel bliver frie vandoverflader registreret som terræn. Det betyder at overfladen af Hostrup Sø registreres som terræn i den digitale
terrænmodel. I forbindelse med beregningen af vandbalancen for Hostrup Sø, er
det nødvendigt at kende dybden, og dermed koten på bunden af søen. Data for
bunden af søen eksisterer i form af 2 datakilder; 1) punktinformation fra en række
lokaliteter på søen, hvor dybden til bunden af søen er opmålt, og 2) et polygon
tema der viser dybdekurverne i søen. Ved brug af begge datakilder er der etableret
en beskrivelse for bunden af søen, og dermed dybden af søen.
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Figur 5-3 viser de lokaliteter hvor dybden af søen er opmålt. Alle koter er vist i
DVR90. Punktmålingerne viser, at koten på det dybeste målte sted ligger i kote
+28,54 og at terræn ved kanten af søen er kote 34,74, dvs. en maksimal dybde på
6,2 meter.

Figur 5-3 Hostrup Sø med punkter der viser lokaliteter hvor dybden af søen
er opmålt.

Figur 5-4 viser dybdekurver for Hostrup Sø. Det ses, at søen på det dybeste sted er
ca. 7 meter dyb. I den østlige del af søen er der et mindre område, hvor en dybde
på 4 til 5 meter er observeret, og generelt er søen dybere i den østlige del. I den
vestlige del af søen er vanddybden mindre og hældningen på søbunden er ligeledes
mindre.
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Figur 5-4 Hostrup Sø med opmålt dybde af søen.

Informationen fra de 2 datakilder er sammensat som punkter. For polygonerne er
dette sket ved, at der er udtrukket punkter langs med randen af de enkelte polygoner. Efterfølgende er punkterne fra begge datakilder interpoleret ud i en flade, således at bunden af Hostrup Sø fremkommer i samme opløsning og format som den
digitale højdemodel (opløsning på 1,6 meter). Figur 5-5 viser koten (i DVR90) for
bunden af Hostrup Sø. Koten for bunden af Hostrup Sø er benyttet i den hydrologiske model, ved at den digitale terrænmodel er justeret til bunden af søen.
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Figur 5-5 Koten for bunden af Hostrup Sø, alle værdier er i DVR90
Ud fra Figur 5-4 og Figur 5-5 kan det observeres at der er store områder af søen
hvor dybden er mindre end 1 meter. Dette gælder specielt i den nordlige del af
søen. I disse områder vil der være øget risiko for tilgroning af Hostrup sø i de
kommende år.
5.7

Arealanvendelse

Figur 5-6 viser arealanvendelsen i området. Det ses, fra Tabel 5-2, at landbrug er
den dominerende arealanvendelse i området, men at store dele af området er præget af mose, eng og sø.
Arealanvendelsen benyttes i den hydrologiske model til beskrivelse af fordampningen.
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Figur 5-6 Arealanvendelsen

Tabel 5-2 Arealanvendelse opgjort på areal

Arealtype
Bebyggelse
Vej
Landbrug
Græs
Skov
Eng/Hede
Mose
Sø

5.8

Areal
% af område
[ha]
147
5.0
60
2.0
1459
49.4
39
1.3
231
7.8
113
3.8
600
20.3
305
10.3

Vandløb

Vandløbsmodellen er opstillet, så den indeholder alle de vandløb, der har betydning
for afstrømningen i oplandet, se Figur 5-1. Vandløbsmodellen er fortrinsvis baseret
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på opmålte vandløbstværsnit. I ikke opmålte vandløb er der benyttet tværsnit konstrueret på grundlag af det gældende vandløbsregulativ.
De mindre vandløb, nord og vest for Hostrup Sø, er beskrevet på baggrund af en
GPS måling af vandløbsbunden, foretaget af Aabenraa kommune i 2009.

5.9

Øvrige data

Opstillingen af en integreret hydrologisk model indebærer, at en lang række datatyper skal behandles og inkluderes i den opstillede model. Det inkluderer bl.a. følgende datatyper:

•

Alle geologiske laggrænser er specificeret som lagflader, og indlagt i modellen.

•

Hydrauliske parametre for de enkelte geologiske formationer. De enkelte
geologiske formationer har tilknyttet en horisontal og vertikal ledningsevne
samt magasintal. Disse værdier er specificeret som uniforme værdier for de
enkelte geologiske formationer.

•

Grundvandsindvindingen i området er meget lille. Indvindingen fra Røllum
vandværk og Vestergård er inkluderet i modellen.

•

Fordampningen beregnes på baggrund af dybden af rodzonen, tilgængeligt
vand, samt observerede værdier for den potentiale fordampning.

•

Infiltrationen af vand til grundvandet, beregnes ved specificering af parametre for den umættede zone. Distributionen udføres på baggrund af Jordartskort, og der anvendes litteraturværdier for de hydrauliske parametre.
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6

Kalibrering af hydrologisk model

Kalibreringen af den hydrologiske model indebærer en justering af de benyttede
parametre, indtil der er overensstemmelse mellem de observerede og beregnede
værdier. Under kalibreringen er det afgørende, at de justerede parametre har realistiske værdier. Det betyder, at alle de benyttede parametre skal kunne relateres til
observerede værdier fra området, eller til værdier, der er benyttet i lignende studier.

6.1

Observationsdata

Ved opstillingen af en hydrologisk model er det afgørende, at der eksisterer observerede værdier for både grundvand og vandløb. De observerede værdier benyttes
til at validere de modelberegnede værdier i forhold til den faktiske situation, og er
dermed med til at vurdere hvor troværdig den opstillede model er. Alle observationsdata er vist i Bilag 1.

6.2

Grundvandsobservationer

Der er placeret 8 dataloggere i området. Placeringen af grundvandsobservationer er
vist på Figur 6-1.
Logger 1 til 4 indeholder værdier fra perioden juni 2008 til april 2009. Logger 5 til 8
indeholder værdier fra perioden december 2008 til april 2009. det betyder at der
for logger 1 til 4 eksisterer observationsværdier for en periode på ca. 11 måneder,
og for logger 5 til 8 for en periode på ca. 5 måneder. Ved opstillingen af en integreret hydrologisk model anbefales det normalt at have observerede værdier der repræsenterer flere år, hvoraf der skal være både tørre og våde. Perioder. I dette
tilfælde er det ikke muligt, og der vil dermed ske en sammenligning mellem observerede og beregnede værdier for en relativt kort periode.
Det skal her bemærkes, at de målte værdier fra logger 1 ikke benyttes i kalibreringen, idet det vurderes, at boringen enten måler grundvandsniveauet fra et lokalt
grundvandsmagasin, eller er påvirket af lokale forhold omkring motorvejen. Logger
8 er ligeledes ikke benyttet i kalibreringen, idet der er lokale geologiske forhold i
området omkring logger 8, der medfører, at modellen ikke kan beregne det observerede niveau.
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Figur 6-1 Grundvands- og vandløbsstationer i området.

Det vurderes, at der er et tilstrækkeligt antal grundvandsstationer, og at den observerede periode har en sådan længde, at det er muligt at kalibrere den hydrologiske model.

6.3

Vandløbsstationer

Der er placeret en vandløbsstation i Hostrup å (station 4255997), hvor den observerede vandstand svarer til vandstanden i Hostrup Sø. Der er ligeledes en vandløbsstation i både Humlebæk (station 4255996) samt i Brudesøbæk (station
4255979), hvorfra der er observerede værdier af både afstrømning og vandstand.
Placeringen af vandløbsstationer er vist på Figur 6-1.

6.4

Kalibrering af grundvandsniveauet

Grundvandsobservationerne er benyttet til at justere de styrende parametre i
grundvandsmodellen. Formålet er at opnå overensstemmelse mellem de observerede og beregnede værdier for grundvandsniveauet. Herved søges det, at modellen
kan beregne grundvandsniveau og dermed grundvandets strømningsretning i overensstemmelse med de faktiske forhold.
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Nedenstående tabel viser de statistiske værdier mht. forskellen mellem de observerede og beregnede værdier. I Bilag 2 er vist figurer med hhv. beregnede og observerede værdier for de enkelte stationer.

Tabel 6-1 Statistik mellem observerede og beregnede grundvandsniveauer

Station
Logger 1
Logger 2
Logger 3
Logger 4
Logger 5
Logger 6

ME [m]
0.09
0.14
0.2
0.07
0.19
0.17

RMSE [m]
0.37
0.28
0.23
0.16
0.26
0.17

R [-]
0.74
0.59
0.95
0.89
0.15
0.45

ME: Middelfejl mellem observerede og beregnede værdier
RMSE: Standardafvigelse
R: Korrelation mellem de observerede og beregnede værdier

Ved brug af nøjagtighedskriterierne, opstillet af GEUS i /9/ (Håndbog i grundvandsmodellering, kap. 12), kan der for en såkaldt ”High fidelty” model stilles krav
om at:
1)

ME <= ∆hmaks x β1 = (52 – 32 meter) x 0,01 = 0,26 meter

2)

RMS <= ∆hmaks x β3 = (52 – 32 meter) x 0,05 = 1,3 meter

Ved at sammenligne kravværdier med statistikker i Tabel 6-1 ses, at modellen statistisk set er kalibreret til et niveau, som opfylder de gængse kriterier for grundvandsmodeller.
Uagtet at modellen opfylder de statistiske krav, kan der observeres forskelle mellem de observerede og beregnede værdier. Dette skyldes primært de meget komplicerede geologiske forhold i området, samt oplandets størrelse, hvilket vurderes
at være årsag til at der ikke kan opnås en bedre overensstemmelse mellem simulerede og observerede grundvandspejlinger. Det vurderes dog, at modellen beregner
grundvandet på et niveau, der gør modellen egnet til brug ved vurderinger af påvirkningen ved implementering af forskellige fysiske tiltag (scenarier).

6.5

Kalibrering af vandløbsmodellen

Ved kalibreringen af vandløbsmodellen har fokus været på en god beskrivelse af
vandstanden i Hostrup Sø, samt afstrømningen i Humlebæk.
Figur 6-2 viser de beregnede og de observerede værdier for vandstanden i Hostrup
Sø. Det ses, at der er en god overensstemmelse både mht. vandstanden om vinte-
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ren og de lavere niveauer om sommeren. Da vandstanden i Hostrup Sø er afgørende for den hydrauliske gradient, hvormed grundvandet kan strømme mod vest og
syd, er det afgørende, at modellen giver en god bestemmelse af vandstanden i
Hostrup Sø.

Figur 6-2 Observerede og beregnede værdier for vandstanden i Hostrup Sø.
Værdier udtrukket ved målestation i Hostrup å

Figur 6-3 viser de beregnede og observerede værdier for afstrømningen fra Hostrup
Å. Det ses, at modellen giver en god overensstemmelse med de observerede værdier, og det vurderes, at modellen beregner afstrømningen fra Hostrup Sø via Hostrup å korrekt.

Figur 6-3 Observerede og beregnede værdier for afstrømningen i Hostrup
å. Figuren er vist for den periode hvor observationsværdier eksisterer.

Figur 6-4 viser de observerede og beregnede værdier for afstrømningen i Humlebæk. Modellen overestimerer generelt afstrømningen i sommerperioden, mens der
er en god overensstemmelse i vinterperioden. Det vurderes at en forbedret beskrivelse af sommervandføringen kunne opnås gennem en bedre forståelse og beskrivelse af de geologiske forhold omkring Humlebæk, specielt omkring den nedre del.
Desuden ville en mere korrekt beskrivelse af de dræningsmæssige forhold på den
øvre del af vandløbet, samt bedre viden om de strømningsmæssige forhold ved den
nordlige og østlige rand, kunne forbedre modellen. Selv om modellen overestimerer
sommerafstrømningen fra Humlebæk, vurderes det, at modellen beskriver de hydrologiske processer på et niveau, der gør den anvendelig til beskrivelse af ændringer ved implementering af tiltag i oplandet.
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Figur 6-4 Observerede og beregnede værdier for afstrømningen i Humlebæk.

Afstrømningen ved Brudesøbæk er vist i Bilag 3. I Brudesøbæk underestimerer
modellen generelt afstrømningen. Dette vurderes, at modellen ikke har en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af de overfladenære processer i dette område. Området
omkring Brudesøbæk er hydrologisk set kompliceret, idet den regionale grundvandsstrømning i de underliggende sandlag, er modsatrettet af vandløbsafstrømningen i Brudesøbæk. Det betyder at afstrømningen i Brudesøbæk til stor del vil
være styret af lokale jordbundsforhold samt lokale afstrømningsmæssige forhold.
Det må konstateres at modellen ikke repræsenterer dette område tilstrækkeligt, og
det vurderes at en forbedret beskrivelse af afstrømningen i Brudesøbæk, vil kræve
en hydrologisk model med en finere opløsning i dette område. Ved beskrivelsen af
påvirkningen fra scenarium 5, er det forsøgt at tage højde for denne usikkerhed, se
afsnit 8.7.
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7

Model resultater

Den opstillede integrerede grundvands- og vandløbsmodel skal benyttes som et
værktøj til at 1) forbedre forståelsen af de hydrologiske processer i området og 2)
anskueliggøre påvirkningerne ved forskellige tiltag. Den opstillede model beregner
både de hydrologiske processer i grundvandet (strømning og niveau), på overfladen
(strømning, infiltration og fordampning), samt i vandløb og søer (vandstande og
vandføringer). Desuden beregner modellen vandudvekslingen mellem vand på terræn, i grundvandet og i de inkluderede søer og vandløb. Dette betyder, at den opstillede model f.eks. kan beregne, hvorledes et tiltag i vandløbene vil påvirke
grundvandet.

7.1

Grundvandsniveau

Den opstillede model beregner grundvandsniveau og strømningsretninger i modelområdet. Figur 7-1 viser et gennemsnitligt grundvandsniveau (for perioden 2002 til
2009) for det dybe sandmagasin, svarende til beregningslag 2 i den opstillede model. Grundvandsstrømningen foregår vinkelret på konturlinjerne, og der ses en
strømning af grundvand til Hostrup Sø fra den østlige og nordlige del af oplandet.
Grundvandet strømmer fra Hostrup i nogen omfang mod hhv. syd og vest, men i
væsentlig omfang sker der en strømning af grundvand fra Hostrup Sø mod nordvest. Det vurderes, at grundvandssænkningerne i forbindelse med grusgravene,
nordvest for Hostrup Sø, har medvirket til, at strømningen i denne retning er så
markant. Dette er dog ikke undersøgt nærmere i nærværende opgave. De eksisterende grusgrave er lokaliseret i det eksisterende modelområde. Det skal her bemærkes at evt. planlagte grusgrave ved Årtoft og Torp plantage, ikke umiddelbart
vil være dækket af den opstillede model.
Der kan knyttes følgende kommentarer til Figur 7-1:
•

I det sydøstlige del af området er modellen trukket øst for det naturlige
vandskel, og der sker derfor en strømning af vand ud af modelområdet.
Dette vurderes ikke at påvirke de beregnede resultater i området.

•

De meget høje grundvandsniveauer i den nordlige del af området, skyldes
primært at terræn er højt i dette område. Det beregnede grundvandsniveau
er dog også tættere på terræn i denne del af oplandet, da morænen er tæt
på terræn i denne del af oplandet.

•

Det beregnede grundvandsniveau i området omkring logger 8, se Figur 6-1,
er noget usikkert. Det vurderes at der er geologiske forhold i dette område
der ikke er beskrevet korrekt.

•

Det kan bemærkes at gradienten på grundvandsspejlet, under Brudesøbæk,
er modsat strømningsretningen i vandløbet.
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Figur 7-1 Grundvandsniveau i det dybe sandmagasin (beregningslag 2).

7.2

Vandbalance

Vandbalancen for et modelområde kan beskrive de vigtigste hydrologiske komponenter for en given periode, f.eks. opgjort pr. år. Vandbalancen benyttes til at bekræfte, at modellen beregner de kvantitative mængder i overensstemmelse med
viden og erfaringer for området, og at der ikke introduceres vandbalancefejl i beregningen. I Tabel 7-1 vises den akkumulerede vandstrømning i væsentlige hydrologiske komponenter over perioden januar 2002 til marts 2009 (alle værdier er i
mm/år). Tallene er opgjort for hele modelområdet og for Hostrup Sø.
Vandbalancen for hele området viser, at:
•

Fordampningen i hele området er ca. 63 % af den totale nedbør. Dette er et
meget højt tal, men skyldes primært den høje fordampning fra Hostrup Sø.
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For hele området er der et tab af vand fra vandløb og søer, men dette skyl-

•

des igen primært at der sker et stort tab af vand fra Hostrup Sø.

Tabel 7-1 Vandbalance for perioden 2002 til 2009. Alle værdier er i mm/år.
Typer/område

Hele modelområdet

Hostrup Sø

Nedbør

903

903

Fordampning

576

876

Grundvand til vandløb/sø

-20

-239

Dræn til vandløb/sø

117

0

54

-

Terræn til vandløb

Der er udtrukket en vandbalance for Hostrup Sø alene, dvs. kun det område som
udgøres af søen, samt de geologiske formationer under søen. Sammenlignet med
vandbalancen for hele området, kan der observeres nogle markante forskelle:
•

Fordampningen i selve søen er meget høj. Grundet den store vandoverflade, er der i modellen indlagt en høj fordampning fra det frie vandspejl.

•

Udstrømningen af grundvand fra Hostrup Sø udgør i gennemsnit 239
mm/år.

Vandbalancen for Hostrup Sø viser, at udstrømningen af grundvand fra Hostrup Sø
er en markant hydrologisk proces i området.
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8

Scenarier

Den integrerede hydrologiske model er opstillet og kalibreret med det formål, at
den skal kunne benyttes som et værktøj til at anskueliggøre de påvirkninger, som
evt. tiltag har på de hydrologiske processer i oplandet til Hostrup Sø. Der er foretaget beregninger for en række scenarier, som inkluderer tiltag, der har til formål at
mindske afvandingen af naturområderne omkring Hostrup Sø, samtidigt med at
andelen af næringsstoffer og organisk materiale til søen, og videre ud i Vadehavet
reduceres. For hvert scenarie er ændringer i vandstande og afstrømninger i oplandet til Hostrup Sø beregnet i forhold til kalibreringssituationen, der benyttes som
referencetilstand.
Der er opstillet 5 scenarier, der hver repræsenterer et muligt tiltag i området. De
enkelte scenarier er opstillet så omfanget af tiltag gradvis øges, hvor de sidste scenarier indeholder de mest omfattende ændringer. Alle scenarierne har til formål at
forbedre naturtilstanden i de omkringliggende moseområder. Tiltagene i de enkelte
scenarier er kort beskrevet i Tabel 8-1.

Tabel 8-1 Beskrivelse af tiltag i scenarier
Scenarium

Tiltag

1

Overløb i Hostrup Å så bunden hæves til regulativmæssig kote. Dette beregnes ved indførsel af et overløb med bund i kote 34,80 meter.

2

Overløb i Hostrup Å så bunden hæves til terræn. Dette beregnes ved
indførsel af et overløb med bund i kote 35,1 meter.

3

Scenarium 2 samt lukning af vandløb på forsvarets arealer.

4

Scenarium 3 samt omlægning af Humlebæk. Beregnes for en situation med og uden vandløbsvedligeholdelse i Humlebæk.

5

Scenarium 4 samt nedlæggelse af dele af Brudesøbæk. Beregnes for
en situation med og uden vandløbsvedligeholdelse i Humlebæk.

Resultaterne fra de enkelte scenarier er vist med figurer i Bilag 3. I dette afsnit er
de vigtigste resultater og figurer for de enkelte scenarier trukket frem og kommenteret, og for øvrige figurer er der henvist til Bilag 3.
Der er i forbindelse med tidligere naturgenopretningsprojekter i Sønderjylland, opstillet en simpel metode til arealklassifikation af hhv. landbrugsarealer og naturarealer, der klassificeres ud fra de modelberegnede fugtighedsforhold. Arealklassifikationen giver et overblik over de konsekvenser, som de hydrologiske ændringer har
på arealanvendelsen i området, og er i dette projekt benyttet til at anskueliggøre
de ændringer som de enkelte tiltag har på området. Tabel 8-2 viser den benyttede
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arealklassifikation baseret på de gennemsnitlige grundvandsforhold (dybden fra
terrænoverflade til grundvandsspejl).

Tabel 8-2 Arealklassifikation baseret på de gennemsnitlige grundvandsforhold.

Type

Grundvandsforhold

Jordbrugspotentiale

Års middeldybde fra terræn til (LUA kode 2112)

Naturpotentiale
(øvrige arealtyper)

grundvandsspejl
Tør

> 75 cm

Omdriftsarealer med

Overdrev - skov

høj dyrkningssikkerhed
Temporær

75 - 50 cm

fugtig

Overdrev- eng - skov

begrænset dyrkningssikkerhed

Temporær

50 -25 cm

våd

Græsningsarealer der ikke

Eng - fugtig skovtype

indgår i normal omdrift

Permanent

0 - 25 cm

våd

Græsningsarealer der kun kan

Mose – sumpskov

udnyttes i tørre år

Permanent
vanddækket

8.1

Omdriftsarealer med

Vand i terræn eller derover

Ingen landbrugsmæssig

Sø - rørskov -

benyttelse

ellesump - sumpskov

Reference scenarium (nuværende tilstand)

Reference scenariet beskriver den nuværende tilstand, og benyttes som udgangspunkt for beregning af ændringen i grundvandsniveau, afstrømning og vandstand i
vandløbene.
Grundvandsniveau og vandbalancen for den nuværende situation er beskrevet i
afsnit 7.
Figur 8-1 viser den modelberegnede dybde til grundvandet. Værdierne er beregnet
som en vintermiddel for hele perioden. Det ses at langt den størstedel af området
har et grundvandsspejl der står dybere end 0,5 meter i en gennemsnitlig vintersituation. Det skal dog her bemærkes at der kan være lokale vandspejlsforhold som
den regionale model ikke beskriver. Dette er specielt gældende i områder med organiske aflejringer, hvor tørvens tykkelse samt evne til at tilbageholde vandet kan
variere i forhold til de benyttede værdier i modellen.
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Figur 8-1 Dybde til grundvandet, vintermiddel for den nuværende situation.
Ud fra den beregnede dybde til grundvandet kan der foretages en arealklassifikation, jvnf. Tabel 8-2. Den er i dette tilfælde baseret på de gennemsnitlige modelberegnede grundvandsforhold i perioden 2001 til 2009. Arealklassifikationen afspejler
modellens evne til at beregne fugtighedsforhold og grundvandsniveauet i de forskellige områder i oplandet og ændringer ved de enkelte tiltag kan kvantificeres.
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Arealklassifikationen for referencetilstanden og de enkelte scenarier er i Tabel 8-3
og Tabel 8-4 opgjort ved de enkelte klassers arealmæssige størrelse. Arealerne er
opgjort for hhv. landbrugsarealer og naturområder.

Tabel 8-3 Arealklassifikation for landbrugsarealer

Type

Grundvandsforhold Landbrug

Ref.

Sce. 1

Sce. 2

Sce. 3

Sce. 4 Sce. 5

Års middeldybde fra

[ha.]

[ha.]

[ha]

[ha.]

[ha.]

[ha.]

*)

*)

terræn til grundvandsspejl
Tør

> 75 cm

Omdriftsarealer m. høj dyrk-

1558

1557

1557

1557

1556

1556

21

21

22

20

19

19

4

4

4

5

6

6

2

2

2

3

4

4

0

0

0

0

0

0

Ref.

Sce. 1

Sce. 2

Sce. 3

Sce. 4

Sce. 5

[ha.]

[ha.]

[ha]

[ha.]

[ha.]

[ha.]

*)

*)

ningssikkerhed
Temporær

75 - 50 cm

fugtig
Temporær

set dyrkningssikkerhed
50 -25 cm

våd
Permanent

Græsningsarealer - ikke i
normal omdrift

0 - 25 cm

våd
Permanent

Omdriftsarealer m. begræn-

Græsningsarealer - udnyttes i
tørre år

Vand i terræn eller

vanddækket derover

Ingen landbrugsmæssig
benyttelse

Tabel 8-4 Arealklassifikation for naturområder

Type

Grundvandsforhold

Naturtype

Års middeldybde fra terræn
til grundvandsspejl
Tør

> 75 cm

Overdrev - skov

996

988

980

976

957

957

Temporær

75 - 50 cm

Overdrev- eng - skov

82

84

85

84

72

72

50 -25 cm

Eng - fugtig skovtype

78

80

82

84

81

81

0 - 25 cm

Mose - sumpskov

94

93

94

96

106

106

fugtig
Temporær
våd
Permanent
våd
Permanent

Vand i terræn eller derover

vanddækket

Sø - rørskov - ellesump

252

257

261

263

287

sumpskov
*) For scenarie 4 og scenarie 5 er der beregnet en situation hhv. med og uden
vandløbsvedligeholdelse. Resultaterne i Tabel 8-3 og 8-4 er beregnet ud fra en årlig
middel af fugtighedsforholdene. Når der benyttes en årlig middelværdi er det ikke
muligt at se nogen forskel på situationen hhv. med og uden grødeskæring, idet
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påvirkningen primært observeres i perioderne omkring den nuværende grødeskæring.
I forhold til værdierne i Tabel 8-3 og Tabel 8-4 kan der knyttes følgende overordnede kommentarer:
•

De beregnede værdier er beregnet ud fra årlige middelværdier af fugtighedsforholdene og der kan derfor ikke observeres nogen forskel mellem
scenarierne hhv. med og uden vandløbsvedligeholdelse (sce. 4 og 5). Den
absolute forskel i vandspejlet i vandløbene, i en kortere periode vurderes at
være ca. 20 cm.

•

Der er meget få ændringer på de landbrugsudnyttede arealer. Der er i scenarium 4 og 5 et mindre areal på ca. 2 ha., der muligvis skal omlægges til
græsningsareal. Fra tør til temporær fugtig.

•

På naturområderne sker der en påvirkning, som medfører at arealer, der før
har været mindre fugtige nu bliver våde eller vanddækkede. Den største
ændring sker i forbindelse med scenarium 4, hvor der er yderligere 35 ha.,
der bliver permanent vanddækket.

8.2

Scenarium 1

Scenarium 1 repræsenterer en situation, hvor der etableres et overløb i Hostrup å,
således at bundkoten i Hostrup Å føres tilbage til regulativmæssigt niveau. Denne
situation beregnes ved indførsel af et overløbsbygværk i Hostrup Å.

Figur 8-2 Placering af overløb i scenarium 1.

Hvis Hostrup Å skal justeres således, at bundkoten er i regulativmæssigt niveau, vil
det svare til, at der indlægges et overløb i kote 34,80 meter (DVR90). Figur 8-2
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viser placeringen af overløbet i beregningerne. I detailberegninger vil der være
mulighed for at justere placeringen af overløbet, og en placering tættere på vejen
vil kunne skabe et permanent fugtigt område.
Dybden til grundvandet, beregnet som vintermiddel over perioden 2001 til 2009 er
vist på Figur 8-3. Figur 8-4 viser vandstanden i Hostrup Sø i hhv. reference situationen samt scenarium 1 (og 2). Ved sammenligning med den nuværende situation
kan påvirkningen sammenfattes ved:
•

Vandstanden i Hostrup Sø stiger med ca. 10 centimeter i gennemsnit.

•

Der er ca. 5 ha. langs med bredden af Hostrup Sø, der bliver permanent
vanddækket (arealer som er fugtige i dag).

•

Der er yderligere 4 ha., der bliver fugtigere (fra tør til temporær fugtig eller
våd).

•

Der er ingen påvirkning på landbrugsarealer.

•

Dette scenarium medfører uændret afvandingsforhold for området omkring
Holm Mark.
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Figur 8-3 Dybde til grundvandet, vintermiddel for scenarium 1.
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Figur 8-4 Vandstand i Hostrup Sø i hhv. reference situation samt scenarium
1 og 2.

8.2.1

Tekniske anlæg

På baggrund af de beregnede værdier er der ingen påvirkning på tekniske anlæg. I
området omkring Holm Mark vil der være en lidt mindre hydraulisk gradient til
dræning af området. Terræn forskellen mellem området og søens vandspejl medfører dog at afvandingen af området ikke vurderes at blive påvirket.

8.2.2

Fosfor og kvælstof

Scenarie 1 har en relativ beskeden påvirkning på den overordnede vandbalance. I
forhold til kvælstof vurderes dette scenarie ikke at medføre nogen ændring i kvælstofbelastningen.
I forhold til fosfor sker der en mindre reduktion i afstrømningen fra Hostrup å, og
en mindre forøgelse af opholdstiden i Hostrup sø. Tilførslen af fosfor fra oplandet
vurderes at være uforandret i dette scenarie, hvor fraførslen gennem Hostrup å
medfører en lille forøgelse af fosfor puljen i søen. Påvirkningen vurderes dog at
være så lille at dette scenarie kan anses at være neutralt i forhold til fosfor belastningen.
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8.3

Scenarium 2

Scenarium 2 beskriver en situation, hvor der placeres et overløbsbygværk i Hostrup
å, men hvor koten ændres til terræn niveau. Dette betyder, at vandstanden i Hostrup å skal stige til kote 35,1 meter (DVR90) før der sker en udstrømning gennem
Hostrup Å. Der er i forbindelse med dette projekt ikke lavet en detailvurdering af
betydningen for Hostrup Å, og hvorledes det vil påvirke vandkvaliteten i Hostrup Å.
I beregningerne er overløbsbygværket placeret som vist på Figur 8-2 (scenarium
1).
Dybden til grundvandet, beregnet som vintermiddel over perioden 2001 til 2009 er
vist på Figur 8-5. Figur 8-4 viser vandstanden i Hostrup Sø i hhv. reference situationen samt scenarium 2 (og 1). Ved sammenligning med den nuværende situation
kan påvirkningen sammenfattes ved:
•

Vandstanden i Hostrup Sø stiger i gennemsnit med ca. 25 cm.

•

Der er 9 ha. langs bredden af Hostrup Sø, der bliver permanent vanddækket (hvor arealerne var fugtige i den nuværende situation).

•

Der er yderligere 7 ha., der ændres fra tør til temporær fugtige eller våde.

•

Dvs. at den totale påvirkning fra scenarium 2 er ca. 16 ha.

•

Der er ingen påvirkning på landbrugsarealer.

•

Dette scenarium medfører uændret afvandingsforhold for området omkring
Holm Mark.
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Figur 8-5 Dybde til grundvandet, vintermiddel for scenarium 2.

8.3.1

Tekniske anlæg

Vandstandsstigningen i forhold til den nuværende situation ca. 25 cm, og i forhold
til scenarie 1 ca. 15 cm. Dette er af en sådan størrelsesorden at der ikke vil ske
nogen påvirkning af tekniske anlæg.
På baggrund af de beregnede værdier er der ingen påvirkning på tekniske anlæg. I
området omkring Holm Mark vil der være en lidt mindre hydraulisk gradient til af-
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dræning af området. Terræn forskellen mellem området og søens vandspejl medfører dog at afvandingen af området ikke vurderes at blive påvirket.
8.3.2

Fosfor og kvælstof

På baggrund af det tilgængelige materiale og den opstillede model, er det ikke muligt at komme med en kvantitativ vurdering af påvirkningen på hhv. kvælstof og
fosfor ved implementering af scenarie 2.
Scenarie 2 medfører at vandstanden i gennemsnit stiger med 25 cm. Der er derfor
arealer omkring søen der oversvømmes, hvilket forøger muligheden for denitrifikation af kvælstof, primært kvælstof fra uopmålte oplande og grundvand. Da store
dele af arealerne omkring søen allerede i dag er våde, og har en hvis reduktionskapacitet, vurderes ændringen at være lille. Transporten af kvælstof gennem Humlebæk og Brudesø Bæk er i dette scenarie uforandret. Nedlæggelsen af afløbet gennem Hostrup å, medfører at den årlige belastning på søen stiger. Det vurderes dog
at der ved en øget udstrømning til grundvandet, vil ske en forøget denitrifikation,
og at scenariet er tæt på neutralt mht. kvælstof.
I forhold til fosfor vil scenarie 2 medføre en forøget magasinering af fosfor i Hostrup
sø. I forhold til Hostrup Å og nedstrøms arealer, sker der en tilsvarende reduktion i
fosfor belastningen.
8.4

Scenarium 3

Scenarium 3 repræsenterer en situation med tiltagene fra scenarium 2 (overløbsbygværk i Hostrup å), samt lukning af et antal vandløb på forsvarets arealer. Formålet med dette scenarium er at øge naturværdien på forsvarets arealer, ved at
reducere den direkte afstrømning fra arealerne. Det forventes ligeledes at scenariet
kan reducere transporten af organisk materiale til søen. Det er valgt at lukke de
vandløb, der vurderes at have en afvandingsmæssig effekt på arealet. Figur 8-6
viser de vandløb, der tilproppes i scenarium 3.
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Figur 8-6 Vandløb der tilproppes i scenarium 3 er markeret med gult.

Dybden til grundvandet, beregnet som en vintermiddel over perioden 2001 til 2009
er vist på Figur 8-7. Scenarium 3 er en udbygning af de tiltag, der er beskrevet i
scenarium 2, og påvirkningen kan derfor både sammenlignes med den referencesituation, samt tilstanden ved scenarium 2. Påvirkningen ved scenarium 3 kan sammenfattes ved:
•

Påvirkningen fra de tilproppede kanaler, sker udelukkende på forsvarets
arealer. Her kan der observeres områder, som bliver mere fugtige, primært
i vinterperioden.

•

I forhold til scenarium 2 er der yderligere 2 ha., der bliver permanent
vanddækket, samt yderligere 4 ha., der bliver klassificeret som temporært
eller permanent våde.

•

Der sker udelukkende påvirkning på nuværende militært øvelsesterræn.

•

Der er lille påvirkning på landbrugsarealer. Der er her 2 ha. der skifter status.

•

Der er ingen påvirkning på tekniske anlæg.
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Figur 8-7 Dybde til grundvandet, vintermiddel for scenarium 3.

8.4.1

Tekniske anlæg

Der er ingen tekniske anlæg der påvirkes i forbindelse med scenarie 3.
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8.4.2

Fosfor og kvælstof

Scenarie 3 har til formål at nedlægge vandløb på forsvarets arealer, og dermed
forsinke afstrømningen fra disse arealer. I forhold til kvælstof og fosfor er det afgørende hvor stor den nuværende belastning er. Der har i projektet ikke været tilgængelig information mht. belastningen til Hostrup sø fra disse arealer.
Det vurderes pga. den høje fugtighed i de øverste jordlag og placeringen af store
organiske aflejringer, at udvaskningen af kvælstof fra dette område, under de nuværende forhold er lille. Implementeringen af scenarium 3 vil dog have en positiv
effekt på nitratomsætningen, idet den hurtige afstrømning til Hostrup sø stoppes,
og vandet tvinges ud på arealerne. Her vil vandet, ved store afstrømningshændelser, strømme på terræn til søen, men i størstedelen af året vil vandet strømme
gennem underjorden til Hostrup sø. Potentialet for denitrifikation af kvælstof er
derfor forøget, og det vurderes at implementeringen af scenarie 3, medfører at
udvaskningen af kvælstof fra dette område formindskes markant. Ud fra det tilgængelige datamateriale er det dog ikke muligt at kvantificere reduktionen.
I forhold til fosfor er det primært de vandløb der afvandet landbrugsarealer eller
spredt bebyggelse, nord og vest for forsvarets arealer, der i den nuværende situation, medfører en fosforbelastning af Hostrup sø. Ved afbrydelse af vandløbene vil
der kunne ske en tilbageholdelse af partikulært fosfor. Det vurderes at der er ringe
mulighed for at dette fosfor senere kan blive genudvasket til Hostrup sø. Primært
da terræn forhindrer en effektiv afstrømning af vand via terræn til Hostrup sø.
Arealet der påvirkes af scenarie 3, indeholder primært organiske og lerede jordarter. Det vurderes derfor at der ligeledes er et potentiale for tilbageholdelse af opløst
fosfor ved gennemførsel af scenarie 3.
Overordnet kan det konstateres at implementeringen af scenarie 3 har en gunstig
effekt i forhold til belastningen af nitrat og fosfor i Hostrup sø. For at kunne udføre
en kvantitativ vurdering af påvirkningen, vil der kræves information mht. arealanvendelsen og udvaskningen fra forsvarets arealer.

8.5

Scenarium 4

Scenarium 4 repræsenterer en situation, hvor alle tiltag fra scenarium 3 indføres
(tilpropning af vandløb på forsvarets arealer samt overløb i Hostrup å), og der indføres der en række tiltag, der har til formål at forsinke afstrømningen fra Humlebæk. Dette vil medvirke til at i) reducere næringsstofbelastningen til Hostrup Sø, 2)
reducere udvaskningen af organisk materiale samt 3) etablerer et permanent vådområde / mose nord for Hostrup Sø. Tiltagene omkring Humlebæk er vist på Figur
8-8. Det bemærkes, at det påvirkede areal kan styres primært ud fra koten i over-
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løbsbygværket (Bygværk A). Hvis koten øges vil det påvirkede område også øges,
og der vil f.eks. ved brug af en overløbskote på 37 meter (DVR90), ske en markant
større påvirkning opstrøms i Humlebæk, samtidigt med at landbrugsarealerne nord
for bygværkets placering (se Figur 8-8) også vil påvirkes. I detailundersøgelser vil
der derfor være mulighed for at justere i forhold til en ønskede påvirkning ved dette
tiltag.

Figur 8-8 Tiltag ved Humlebæk i scenarium 4

Den beregnede dybde til grundvandet er vist på Figur 8-9, samt for en zoomede
område nord for Hostrup Sø på Figur 8-10. Dybden til grundvandet er beregnet
som en beregnet vintermiddel. Det kan ses, at der ved denne løsning etableres et
permanent vanddækket område, samt at der skabes et mere fugtigt område.
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Figur 8-9 Dybde til grundvandet, vintermiddel for scenarium 4.

Påvirkningen ved indførsel af tiltagene i scenarium 4 kan sammenfattes ved:
•

I dette scenarium sker der en mindre påvirkning på landbrugsarealer
(sammenlignet med scenarie 2), idet ca. 1 ha. skal omlægges til græsning.
Dette areal kan dog ændres i detailberegninger, gennem en justering af
overløbsbygværket i Humlebæk.
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•

I forhold til scenarie 2 er der yderligere 26 ha., der bliver permanent vanddækket, og yderligere 12 ha., der bliver permanent vådt. Disse arealer er
alle placeret i området omkring Humlebæk og Spangtoft mose. Det skal
bemærkes at det påvirkede areal vil afhænge af den kote der vælges på
overløbsbygværket.

Figur 8-10 Dybde til grundvandet, vintermiddel for scenarium 4.

8.5.1

Tekniske anlæg

Der er ingen tekniske anlæg der påvirkes i forbindelse med scenarie 4.
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8.5.2

Fosfor og kvælstof

Den årlige kvælstof belastning fra Humlebæk er i /11/ opgjort til 3202 kg TotalN/år. Tiltagene i Humlebæk medfører at vandløbet tilproppes, således at vandet
strømmer på terræn. Hvis scenariet detailprojekteres således at størstedelen af
vandet fra Humlebæk kan omsættes ved denitrifikation, vil det være muligt at omsætte størstedelen af den årlige belastning, ved at vandet diffunderer ned i sedimentet under oversvømmelse af området. Store afstrømningshændelser vil kunne
medføre at der er vand der strømmer ureduceret hele vejen til Hostrup. Afbrydelsen af Humlebæk kan dog konstrueres således at alt vandet kan opholdes på terræn, og derefter strømme til Hostrup sø gennem grundvandet. Ud fra anvisningerne i /12/ beregnes en total omsætning af N fra Humlebæk til 2.400 kg Total-N/år.
Den årlige fosfor belastning fra Humlebæk er i /11/ opgjort til 75,7 kg Total-P/år.
Scenarium 4 medfører at den partikulære del af fosfor belastningen fra Humlebæk
vil kunne tilbageholdes i området. Der vil dog være en risiko for at der med store
afstrømningshændelser vil ske en udvaskning af sedimentet til Hostrup sø, og dermed en mobilisering af den tilbageholdte fosfor. Hvis der tages hensyn til dette
gennem et nedstrøms bygværk, og tilstrækkeligt areal til tilbageholdelsen af fosfor
belastningen, vil hovedparten af fosforbelastningen kunne tilbageholdes i området.
Det antages at der ikke er nogen nævneværdig belastning fra området omkring
Spangtoft Mose. Er dette tilfældet skal det inkluderes i den efterfølgende detailprojektering af tiltagene.

8.6

Scenarium 4b (uden vandløbsvedligeholdelse)

For scenarium 4 er der foretaget en beregning uden vandløbsvedligeholdelse i
Humlebæk. Beregningen er foretaget ved at benytte en beskrivelse af Manningtallet
(som beskriver ruheden af vandløbsbunden), der indeholder en naturlig grødevækst. Dette betyder at der i vinterhalvåret ikke vil være nogen forskel på situationen med og uden vandløbsvedligeholdelse. I sommerperioden vil der primært være
en forskel i perioden lige efter de nuværende grødeskæringer. I denne periode vil
grødeskæringen typisk medføre et fald i vandspejlet i vandløbet, og dermed en
påvirkning af fugtighedsforholdene på de ånære arealer. Påvirkningen ved scenarium 4 er beskrevet ved beregning af en vintermiddel og sommermiddel af dybden til
grundvandsspejlet. I den opstillede model er der i vinterperioden den samme Manningtal beskrivelse for situation med og uden vandløbsvedligeholdelse, og der vil
derfor ikke være nogen forskel i den modelberegnede dybde til grundvandet. Dybden til grundvandet for vinterperioden (beregnet som en vintermiddel) for scenarie
4b er derfor identisk med hhv. Figur 8-9 og Figur 8-10.
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For at vurdere påvirkningen i Humlebæk ved en situation uden vandløbsvedligeholdelse, er der foretaget beregninger med MIKE 11 modellen. Ud fra de resultater
vurderes det at ophør med grødeskæringen i Humlebæk vil give en maksimal påvirkningen på vandstanden på 20 cm, ved normal afstrømning. Da vandstandsændringen, i forhold til en situation med vedligeholdelse, er størst i perioden lige efter
grødeskæringen, er det ikke muligt at illustrere den ud fra enten en sommermiddel
eller en vintermiddel. Der er derfor foretaget en justering af projektområdet for
scenarie 4, hvor projektområdet er justeret svarende til en 20 cm ændring i vandspejlet i Humlebæk.

Figur 8-11 Projektområde for scenarie 4 uden vandløbsvedligeholdelse i
Humlebæk.
Figur 8-11 viser projektområdet for scenarie 4b. Projektområdet er justeret ud fra
vurderingen om at en ændret vandløbsvedligeholdelse vil medføre en påvirkning på
ca. 20 cm ved middelafstrømning. I forhold til situationen med vandløbsvedligehol-
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delse er projektområdet 0,5 hektar større. Justeringen af projektområdet medfører
udelukkende en påvirkning på naturområder. Det vurderes at der vil ske en påvirkning helt ånært på den opstrøms del af Humlebæk. Hvis dræningen af disse matrikler er effektiv, vurderes det at der ikke vil ske påvirkning i forhold til den landbrugsmæssige udnyttelse på disse matrikler.

8.6.1

Fosfor og kvælstof

I forhold til scenarie 4 (med den nuværende vandløbsvedligeholdelse) vil der være
yderligere ca. 0,5 hektar der vil blive oversvømmet eller fugtigt. Da der er nogen
usikkerhed på det areal der påvirkes ved udeladelse af vandløbspåvirkning, vil der
med en konservativ vurdering ske en yderligere N reduktion på 100 kg Total-N/år.
Dette medfører at der beregnes en total omsætning af N fra Humlebæk på 2.500 kg
Total-N/år.

8.7

Scenarium 5

Scenarium 5 repræsenterer en situation, hvor tiltagene fra scenarium 4 indføres
samtidigt med, at den nedstrøms del af Brudesøbæk tilproppes. Formålet med dette
scenarium er at øge fugtigheden i området, ved at reducere afstrømningen fra Brudesøbæk.
Dette område er placeret meget tæt på eksisterende grusgravsindvindinger, og på
grundlag af de sparsomme geologiske oplysning i området, vurderes det, at sandlaget under Brudesøbæk har en meget stor evne til at lede vand (stor hydraulisk
ledningsevne). Dette medfører, at hvis der er hydraulisk kontakt mellem de overfladenære lag, og de dybere sandmagasiner, vil der ske en betydelig strømning af
vand væk fra området.
Scenarium 5 er kun beregnet for en situation med den nuværende vandløbsvedligeholdelse. Dette skyldes at modellen beregner en meget lille afstrømning i Brudesøbæk, og det har derfor ikke været muligt at vurdere effekten af ændret vandløbsvedligeholdelse. Ud fra den observerede afstrømning i vandløbet, vurderes det
dog at udeladelse af vandløbsvedligeholdelsen i Brudesøbæk, ikke vil have nogen
påvirkning på de omkringliggende arealer.
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Figur 8-12 Tiltag ved Brudesøbæk i scenarium 5. Gule streger markerer
lukkede vandløb.

Den observerede afstrømning fra Brudesøbæk er i gennemsnit på 5,8 l/s med en
maksimal afstrømning på 46 l/s. I perioden maj til oktober har vandløbet ingen
funktion, og vil typisk være tørlagt.
Ved brug af den opstillede model viser resultaterne at:
1. Tilpropningen af Brudesøbæk, medfører stort set ingen påvirkning på de
opstrøms arealer. Dette skyldes, at det tilstrømmende vand vil kunne magasineres i tørvegraven (opstrøm bygværket på Figur 8-12), samtidigt med
at den hydrauliske kontakt med det dybere sandmagasin er så god, at der
sker en meget lille opstuvning på den opstrøms del af vandløbet.
2. Den nedstrøms del af vandløbet har en vis dræningsmæssig funktion i vinterperioden, men der beregnes ikke nogen påvirkning med den opstillede
model.
Overordnet set vurderes det at der ikke sker nogen markant ændring i fugtighedsforholdene i området ved tilpropning af dele af vandløbet. Hvis tilpropningen af
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vandløbet desuden designes således at der vil kunne ske en overflademæssig afstrømning, ved store afstrømningshændelser, vurderes det at påvirkningen i forhold
til den nuværende situation er meget lille.
Det skal her noteres at påvirkningen ved dette scenarium er undersøgt ud fra beregninger af middeltilstande for hhv. vinter og sommerperioden. I virkeligheden vil
påvirkningen ved tilpropning af Brudesøbæk ske i et mindre tidsrum omkring de
større nedbørshændelser i vinterperioden. Det kan konkluderes, at der med den
nuværende model ikke kan observeres nogen påvirkning ved implementering af
tiltag i Brudesøbæk, men det vurderes, at der specielt ved dette scenarium kræves
en detailundersøgelse af følgende forhold:
•

Den hydrauliske kontakt mellem tørvegrav og det dybere sandmagasin.

•

At overløbsbygværket konstrueres således at der er mulighed for overfladisk afstrømning ved store nedbørshændelser. Det foreslås at tilproppe,
den nedlagte del af vandløbet, til ca. 10 cm. under terræn, således at der
skabes en fordybning, således at vandet, ved store afstrømningshændelser
kan strømme på terræn.

8.7.1

Tekniske anlæg

Der er ingen tekniske anlæg der påvirkes i forbindelse med scenarie 5.

8.7.2

Fosfor og kvælstof

Den årlige kvælstof belastning fra Brudesøbæk er i /11/ opgjort til 517 kg TotalN/år. Brudesøbæk bidrager således med en lille del af den samlede kvælstofbelastning (5 %). De beskrevne tiltag i scenarie 5, medfører dog at kvælstofbelastningen
fra Brudesøbæk kan omsættes ved denitrifikation, ved at vandet diffunderer ned i
sedimentet under oversvømmelse af området. De små afstrømningshændelser i
Brudesøbæk medfører at der er ringe risiko for at ureduceret vand vil strømme ud i
Hostrup sø (efter gennemførsel af tiltagene). På denne måde bør der kunne opnås
en omsætning af stort set hele nitratbelastningen fra Brudesøbæk, dvs. 517 kg
Total-N/år (2000 tal). Det har ikke været muligt at benytte /12/ ved vurderingen af
N reduktionen, idet den modelberegnede afstrømning i Brudesøbæk, og dermed
også påvirkningen ved ændret vandløbsvedligeholdelse, er behæftet med stor usikkerhed.
Den årlige fosfor belastning fra Brudesøbæk er i /11/ opgjort til 38,87 kg TotalP/år. Vandløbet bidrager således med ca. 15 % af den totale belastning til Hostrup
sø. Grunden til den relativt større andel af fosfor sammenlignet med kvælstof, kunne skyldes udledning fra bebyggelser i oplandet. Med tiltagene i scenarium 5 vurderes det at både det partikulært bundne og mobile fosfor vil kunne tilbageholdes, og
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der vil dermed kunne opnås en reduktion svarende til den fulde belastning (i år
2000 var det 38,87 kg Total-P/år).
8.8

Konsekvensvurdering af biologiske forhold

Der er i de tidlige afsnit beskrevet de hydrologiske konsekvenser ved implementering af forskellige tiltag i oplandet til Hostrup Sø. Alle scenarierne har til formål at
øge fugtigheden på udvalgte naturområder. Herved vil den lavtliggende terrestriske
natur blive mere fugtige, og områderne med åbent vand vil blive større. Disse ændringer vil utvivlsomt påvirke nogle af habitatnaturtyperne og –arterne i området
samt nogle af de fuglearter, der danner udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. Overordnet vil de hydrologiske ændringer medføre et skridt i retningen
af en mere oprindelig natur, og derigennem en større naturkvalitet i området.
Hydrologien er et meget vigtigt parameter, i forbindelse med tilstanden og kvaliteten af de forskellige naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget. I visse tilfælde vil
der være modsatrettede interesser dvs. at en hydrologisk ændring vil forbedre vilkårene for en naturtype, mens en anden påvirkes negativt. Det samme gør sig
gældende for dyrearter kontra naturtyper eller forskellige dyrearter imellem. Der
kan derfor være behov for en afvejning mellem bevarelsen af forskellige former for
værdifuld natur.

8.8.1

Habitatnaturtyper og –arter

En vådere natur i området vil være en fordel for størstedelen af de naturtyper, der
udgør udpegningsgrundlaget. Dette gælder typerne 3130 (næringsfattige søer),
7120 (nedbrudt højmose), 4010 (våde dværgbusksamfund), 91D0 (skovbevoksede
tørvemoser), 91E0 (elle- og askeskov) og 7140 (hængesæk), og derudover de to
nytilkomne typer 3160 (brunvandede søer) og 7110 (aktiv højmose) (se Tabel 3-4
og Tabel 3-5). Disse naturtyper må alle forventes at få bedre vilkår som følge af
højere og mere stabil vandstand i området. Dette omfatter dermed naturtyperne
3130, 7120 og 7140, der er de arealmæssigt dominerende i området, og som samtidig er typer, der ifølge basisanalysen kræver et indgreb, hvis de på sigt skal bevares /2/. Det skal dog påpeges, at naturtyperne 7120 og 7140 med tiden muligvis vil
afløses af aktiv højmose (7110), hvilket dog ikke bør anses som en trussel men
derimod en naturlig udvikling.
I Hostrup Sø (3130) forventes en mindsket udvaskning af fosfor og brunfarvede
humusstoffer som følge af projektet. Dette vil på sigt medføre en øget sigtdybde i
søen, og dermed forbedrede muligheder for at grundskudsplanterne igen kan brede
sig. Desuden vil den større sigtdybde skabe en bedre balance i søen, da rovfiskene
(gedde og aborre) vil få forbedrede forhold, og derigennem vil mængden af karpefisk (skalle og brasen) mindskes. Karpefiskenes indtag af zooplankton bliver mindre, og dermed vil zooplankton kunne græsse mere effektiv på søens alger. Dette
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vil yderligere forbedre sigtbarheden i søen. Da søbunden indeholder store mængder
opmagasineret fosfor, der langsomt frigives når koncentrationen i vandfasen falder,
vil ovennævnte scenarium dog tage tid.
Det forventes ikke, at der forekommer nogle betydelige negative effekter på de to
mere tørre naturtyper i projektområdet – 9120 (bøgeskov) og 6230 (overdrev).
Den øgede vandstand i projektområdet, vil danne flere små vandhuller, og derved
må det forventes, at forholdene forbedres for stor vandsalamander (1160) samt
flere af de øvrige padder på Habitatdirektivets bilag IV /4/, der muligvis findes i
området (se afsnit 3.8.2).
Som nævnt i afsnit 3.8.2 er det forventeligt, at der forekommer flere af flagermusarterne i Habitatdirektivets bilag IV. Der er dog ingen af arterne, der som følge af
en hævning af vandstanden, vil blive påvirket negativt. Tværtimod vil et større
vandspejl give bedre fourageringsmuligheder for flere arter fx vandflagermus.
Det forventes ikke, at projektet vil forårsage betydeligt ændrede forhold for odder.

8.8.2

Fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag

De fleste fuglearter i fuglebeskyttelsesområdet vil sandsynligvis blive påvirket positivt af en vandstandshævning og derigennem en vådere natur, samt af en nedsat
næringsstoftilførsel. Det gælder særligt rørdrum, trane, havørn, rørhøg og tinksmed. Generelt vurderes ingen af fuglearterne dog at blive påvirket negativt af
projektet.
Den største trussel mod fuglene i området vurderes at være uro /8/, hvilket projektet ikke umiddelbart har nogen indflydelse på.

8.8.3

Øvrige naturkvaliteter

Tilstanden vil også blive ændret på en del af de arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Særligt de lavtliggende enge vil ændre karakter, og nogle af
dem vil sandsynligvis med tiden glide over i deciderede moser.
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Sammenfatning

Denne rapport beskriver arbejdet udført af ALECTIA (rådgiver) i forbindelse med
projektet ”hydrologiske forundersøgelser af naturgenopretning ved Hostrup Sø”.
Projektet er udført for Skov- og Naturstyrelsen i Sønderjylland.
Der er opstillet en integreret hydrologisk model for Hostrup Sø og tilgrænsende
arealer. Formålet med den opstillede model er at få etableret et værktøj, der kan
benyttes til beregninger af påvirkningerne ved fremtidige tiltag i området. Der benyttes den integrerede hydrologiske modelsystem MIKE SHE – MIKE 11. Modelsystemet kan beregne udvekslingen af vand mellem jordoverfladen, vandløb og de
underliggende jordlag.
Den opstillede hydrologiske model er baseret på den tilgængelige information for
området. Modellen er opsat for perioden januar 2001 til april 2009. Den opstillede
hydrologiske model er kalibreret mod de tilgængelige observationer i grundvand og
vandløb.
Modellen er opstillet for hele oplandet til Hostrup Sø, og dækker dermed et totalt
areal på 30 km2. Påvirkningen ved nogle af tiltagene sker på en meget lille skala,
og den opstillede model kan derfor i nogle af scenarierne kun give et overordnet
bud på påvirkningen.
Modellen er kalibreret mod observerede værdier fra 8 grundvandsstationer, og 3
vandløbsstationer. Statistisk set opfylder modellen de kriterier som er opstillet for
denne slags modeller, se /9/. Det kan dog konstateres at der grundet de komplicerede geologiske forhold, er uoverensstemmelser mellem de observerede og beregnede værdier. Dette gælder specielt grundvandsstationerne samt afstrømningen fra
Brudesøbæk. Det vurderes dog at modellen overordnet set repræsenterer de hydrologiske processer på et sådant niveau, at modellen kan benyttes til vurderinger
af påvirkninger ved indførsel af fysiske tiltag i oplandet. Da den opstillede model
har karakter af en regional model, vil den opløsning som modellen har, medføre at
den er bedst egnet til vurdering af tiltag der har en regional påvirkning. Det vurderes at modellen vil være mindre egnet til vurdering af mindre tiltag der har en meget lokal karakter (da de helt lokale forhold ikke er beskrevet detaljeret nok i den
benyttede model). Generelt vurderes det at modellen kan beskrive de overordnede
påvirkninger fra de i opgaven beskrevne tiltag.
Der er opstillet 5 scenarier, der hver repræsenterer en mulig tilstand i området.
Scenarium 2 er opstillet med en tilpropning af udløbet ved Hostrup å. Dette scenarium er beregnet som et enkeltstående scenarium, hvor de andre scenarier fra scenarium 3 til 5 er opstillet, så omfanget af tiltag gradvis øges. Det skal bemærkes at
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scenarium 4 og 5 er beregnet for en situation hhv. med og uden vandløbsvedligeholdelse. For scenarium 5 er det ikke muligt at beregne nogen påvirkning i Brudesøbæk, ved udeladelse af vandløbsvedligeholdelsen. Dette skyldes primært at resultaterne præsenteres som middelværdier, og afstrømningen i Brudesøbæk er
meget lille. For scenarium 4 er der ingen påvirkning i vinterperioden, ved udeladelse af vandløbsvedligeholdelsen, mens det i sommerperioden vurderes at projektområdet øges med 0,5 hektar.
Resultaterne fra beregningen af påvirkningen ved de enkelte scenarier kan sammenfattes til:
•

I scenarium 1 indføres et overløb i Hostrup å med bund i regulativmæssig
kote. De vanddækkede arealer øges med 5 ha., og der er yderligere 4 ha.
med øget fugtighed (dette er beregnet i forhold til den nuværende situation). De påvirkede arealer er lokaliseret langs med bredden til Hostrup Sø. I
forhold til kvælstof og fosfor vurderes dette scenarium at være neutralt,
dvs. ingen påvirkning.

•

I scenarium 2 tilproppes Hostrup å (til terræn). De vanddækkede arealer
øges med 9 ha., og der er yderligere 7 ha. med øget fugtighed (beregnet i
forhold til den nuværende situation). De påvirkede arealer er lokaliseret
langs med Hostrup Sø. I forhold til kvælstof vurderes scenariet at være
neutralt, mens der vil ske en øget deposition af fosfor svarende til ca. 135
kg Total-P (2000 værdier).

•

I scenarium 3 suppleres ændringer i scenarium 2 med at lukke en række
vandløb på forsvarets arealer. Der kan observeres en påvirkning på forsvarets arealer, hvor ca. 2 ha. bliver permanent vanddækket, og på yderligere
4 ha. øges fugtigheden (dette er beregnet i forhold til scenarie 2). Der observeres ingen påvirkning på landbrugsarealer. Scenariet vurderes at reducere belastningen af både kvælstof og fosfor, således at belastningen fra
forsvarets arealer bliver helt reduceret. Grundet manglende data er det dog
ikke muligt at kvantificere reduktionen ved dette scenarie.

•

Scenarium 4 indeholder yderligere tiltag omkring Humlebæk. Formålet er at
reducere afstrømningen fra naturområderne i den nedstrøms del af Humlebæk, og dermed i) reducere næringsstofbelastningen, ii) reducere transporten af organisk materiale samt iii) øge fugtigheden i området. Beregningerne viser, at der etableres yderligere 26 ha. permanent vanddækket areal,
samt at yderligere 12 ha. bliver fugtigere (i forhold til scenarie 2). Ved disse
tiltag sker der, som det eneste scenarium, en påvirkning på landbrugsarealer, idet ca. 1 hektar skal omlægges til græsning. Alle de andre scenarier
påvirker kun eksisterende naturområder. Påvirkningen i dette scenarie vil
kunne justeres ved en anden overløbskote på bygværket.

•

I scenarium 4 vil der kunne ske en reduktion af kvælstof og fosfor belastning, svarende til 76 kg Total-P/år og 2.400 kg Total-N/år (begge værdier
er 2000 tal).
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•

Ved udeladelse af vandløbsvedligeholdelsen vil der ske en forøgelse af det
påvirkede område på ca. 0,5 hektar. Det vil ligeledes medføre at der kan
omsættes yderligere ca. 100 kg Total-N/år, så den totale reduktion kan opgøres til 2.500 kg Total-N/år.

•

I scenarium 5 indføres tilpropning af dele af Brudesøbæk. Det kan noteres,
at modellen ikke beregner nogen yderligere påvirkning ved dette scenarium. Dette skyldes at i) der Brudesøbæk er tørlagt om sommeren og ii) der
er i beregningerne antages en god hydraulisk kontakt til det underliggende
sandmagasin.

•

I scenarium 5 vil der kunne ske en reduktion af den fulde kvælstof og fosfor
belastning, svarende til 39 kg Total-P/år og 517 kg Total-N/år (begge værdier er 2000 tal). For dette scenarie har det ikke været muligt at bruge anvisningen fra DMI /12/.

•

I scenarium 5 kan der ikke beregnes nogen påvirkning ved udeladelse af
vandløbsvedligeholdelsen.

Modellen kan udbygges i takt med, at der indsamles nye data om vandstande
og afstrømninger. Modellen kan anvendes fremover til flere og mere detaljerede
konsekvensberegninger samt ved overvågning af tilstanden i området.
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