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1.

RESUMÉ

1.1

Projektområdet
Jordbro Å er beliggende mellem Viborg og Skive sydvest for Hjarbæk Fjord med udløb i denne ca.
5 km syd for Virksund Dæmningen, som er Hjarbæks Fjords forbindelse til Limfjorden. Projektområdet er placeret i Sdr. Ørum – Tårup Pumpelag, ca. 3 km opstrøms Jordbro Å's udløb i Hjarbæk Fjord. Pumpelaget og dermed projektområdet omfatter et areal på 140 hektar, som er beliggende med Jordbro Å mod vest og det mindre tilløb Kvosted Bæk mod øst. Projektområdet er
beliggende i Viborg og Skive kommuner, hvor det tidligere forløb af Jordbro Å fra før 1942 danner
kommunegrænse.
Terrænet i projektområdet har siden etableringen af pumpelaget i 1942 sat sig med op til 1-2 m
pga. den intensive dyrkning og dermed som en konsekvens af den kontinuerlige oppumpning og
afvanding af arealet.

Figur 1

Det nordlige projektområde set fra Ørumvej kiggende mod øst mod Knudby. Midt i billedet ses pumpestationen.

Projektområdet er vist på oversigtkortet på Bilag 1 og er derudover vist med diverse temaer på
de følgende Bilag 2-4.
Der er mindre områder med beskyttet § 3 natur i projektområdet, men ingen af dem indeholder
værdifuld natur, jf. Naturstyrelsens besigtigelse i 2014.
Jordbro Å løber ud i Hjarbæk Fjord, der er en del af Natura 2000-område nr. 30 " Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Å, Simested Å, Nørre Ådale samt Skravad Bæk ". Området omfatter
Habitatområde H30 og Fuglebeskyttelsesområderne F14 og F24.
Der er i 2012 udarbejdet en forundersøgelse for projektområdet, formålet med projektforslaget
er primært at reducere kvælstofudledningen til Hjarbæk Fjord ved at genskabe en naturlig hydrologi. Der er i projektarbejdet taget særligt hensyn til ørredens vandring i vandløbssystemet samt
redegjort for en evt. fosforfrigivelse i forbindelse med oversvømmelsen af landbrugsjorde.
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1.2

Gennemførte undersøgelser
Rambøll har for Naturstyrelsen i 2012 udarbejdet en forundersøgelse for etablering af et vådområde ved Jordbro Å. I forbindelse med udarbejdelsen af forundersøgelsen blev der udført modellering af vandspejlene i Jordbro Å og Kvosted Bæk samt en vurdering af vandspejlet i Hjarbæk
Fjord.
I Jordbro Å, Kvosted Bæk og Skindermose Bæk blev der indmålt en række tværprofiler til sammenligning med de regulativmæssige dimensioner, samt tidligere opmålinger i Jordbro Å.
I projektområdet blev der indmålt en række tværprofiler af pumpekanalen. Det opmålte vandspejl i pumpekanalen blev efterfølgende brugt til at beregne de eksisterende afvandingsforhold.
Til verifikation af den scannede terrænmodel blev der indmålt 3 tracéer igennem hhv. den sydlige, centrale og nordlige del af projektområdet. Opmålingen viste at højdemodellen i projektområdet i gennemsnit lægger 20 cm over de faktiske opmålte terrænkoter. Indledningsvist blev højdemodellen korrigeret for dette ved at fratrække 20 cm.
Ved projektets opstartsmøde var der en klar forventning til, at det endelige projektforslag ville
omfatte en forlægning af Jordbro Å og Kvosted Bæk, så disse ville blive lagt tilbage i deres oprindelige forløb centralt igennem en del af projektområdet. Det har dog vist sig at terrænet i pumpelaget har sat sig så massivt, at det ikke er muligt, at lægge vandløbene tilbage til deres oprindelige forløb uden at skabe en stor permanent sø, hvor Jordbro Å ville løbe igennem. For yderligere oplysninger herom henvises der til dels forundersøgelsen og dels til vedlagte bilag 20 til dette detailprojekt.
Forundersøgelsesprojektet er derfor baseret på, at der skabes en sø i pumpelaget med en vandspejlskote i + 1,25 m og en sø med en vandspejlskote i + 1,00 m på den del af projektområdet,
som ligger vest for Jordbro Å. Søen holdes adskilt fra Kvosted Bæk og Jordbro Å ved at etablere
en række lukkede indløbsbygværker samt ved at bevare det eksisterende dige rundt om projektområdet.
Vandspejlet fastholdes i den projekterede kote ved at etablere et udløbsbygværk i den nordlige
del af projektområdet med udløb til Jordbro Å. I forundersøgelsen er der arbejdet med flere forskellige udløb fra den aflukkede sø.
Ved projekteringen i forundersøgelsen er der tages hensyn til risikoen for at ørred smolt svømmer ind i den nye sø. Dette hensyn er taget ved at placere rørindløbene, så det vender medstrøms. Samtidig skal det sikres, at den rørdimension, som bygværket etableres med og den
vandføring, som løber til projektområdet er valgt mest hensigtsmæssigt ud fra en betragtning af
både kvælstofomsætningen i søen samt risikoen for smolttab til søen. Der blev som udgangspunkt i forundersøgelsen fremstillet to scenarier, hvor Scenarie 1 leder 10 % af årsmiddelvandføringen til projektområdet, mens Scenarie 2 leder 50 % af årsmiddelvandføringen til projektområdet.
Undervejs i projektets afsluttende fase blev der også beregnet kvælstofomsætning og lavet en
smoltvurdering på to øvrige scenarier, som vil lede hhv. 100 % af Jordbro Å’s vandføring ind
igennem projektområdet (Sce 3), samt et scenarie med 10 % af Jordbro Å og 100 % af Kvosted
Bæks vandføring (Sce 4) ind igennem projektområdet. Notatet af 6. dec. 2012, som beskriver
disse to scenariers kvælstof omsætning og risiko for smolttab, er vedlagt som Bilag 16.
Rambøll afsluttede forundersøgelsen med at komme med en faglig vurdering og anbefaling af det
kombinerede hensyn til både kvælstofomsætning og smolttab.
Det i forundersøgelsen beskrevne projekt ville kunne medføre en kvælstoffjernelse på ca. 80-127
kg N pr. ha pr. år, i alt ca. 11-18 tons pr. år afhængig af hvilket scenarie, som vælges. Projektet
vil uanset valg af scenarie reducere kvælstofbelastningen til Hjarbæk Fjord og derved medvirke
til at forbedre vandkvaliteten i denne. Opstår der iltfrie forhold i søens sediment, vil der potentielt
kunne frigives relativt store mængder fosfor, som vil indgå i søens interne pulje. Forundersøgelsen viste imidlertid, at der er ringe risiko for øget udledning af fosfor ved projektgennemførsel.
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Projektets gennemførelse vil skabe to søer med en samlet størrelse på 117 ha. I søerne vil der på
sigt komme et insektliv og fisk som gedder og fredfisk vil indfinde sig.
85 % af projektområdet vil bestå af sø og der vil være begrænsede engarealer med mulighed for
afgræsning.
Efter forundersøgelsen blev der lavet et notat der beskriver konsekvenserne af et alternativt scenarie, hvor 33 % af vandføringen i Jordbro Å ledes til søen. Rambøll har efterfølgende udarbejdet
et notat om konsekvenserne ved dette scenarie. Notatet er vedlagt som bilag 17.
Desuden blev der i 2013 udarbejdet et notat med en indledende screening for udvidelse af projektområdet med inddragelse af alle tre pumpelag ud mod Hjarbæk Fjord. Notatet er vedlagt som
bilag 20.
1.3

Projektbeskrivelse detailprojekt
Nærværende detailprojekt følger de overordnede forudsætninger fra forundersøgelsen, med et
par mindre ændringer særligt omkring vandindtaget til den store sø. Der er i detailprojektet arbejdet med et scenarie, hvor der etableres et indløbsbygværk i Kvosted Bæk og 3 bygværker i
Jordbro Å, som leder 10 % af medianminimumvandføringen til søen. Desuden etableres et bygværk i Jordbro Å der leder vand til den lille nordlige sø ved Sdr. Ørum, samt et frit udløb fra den
lille sø til Jordbro Å længere nedstrøms. Udløbet fra den store sø etableres som en fast overløbskant. Scenariet tager udgangspunkt i tre indløbsbygværker fra Jordbro Å til den store sø. De tre
bygværker vil samlet lede 10 % af medianminimumvandføringen i Jordbro Å til søen. Samlet vil
scenariet medføre en årlig kvælstoffjernelse på 75 kg N pr. ha pr. år, svarende til 10.502 kg N.
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2.

INDLEDNING

2.1

Baggrund
Rambøll har for Naturstyrelsen i december 2012 udarbejdet en forundersøgelse for et vådområdeprojekt ved Sdr. Ørum – Tårup Pumpelag ved Jordbro Å. Efterfølgende har Rambøll i 2013 udarbejdet et notat, med et alternativt scenarie, som er en mellemløsning af de to scenarier, der
blev opstillet i forundersøgelsen. Det supplerende notat beskriver konsekvenserne ved en evt.
gennemførsel af det alternative projekt.
Denne rapport omhandler detailprojekteringen af vådområdeprojektet ved Jordbro Å.

2.2

Formål
Projektet ved Jordbro Å er en del af Statens vådområdeindsats, hvor det overordnede formål er
at forbedre vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstofbelastningen fra oplandet.
Følgende målsætninger er opstillet for projektet, som skal:




reducere kvælstofudledningen til Hjarbæk Fjord/Limfjorden med omkring 10 tons.
undgå at belaste Hjarbæk Fjord med en forøget fosforudledning.
tage hensyn til passageforhold for fisk og nedtrækkende ørredsmolt.

I forundersøgelsen var desuden opstillet følgende målsætninger for projektet:



gennemføres ved naturlige hydrologiske processer
genskabe en del af Jordbro Å og tilløbs naturlige forløb med en forbedret naturtilstand til
følge.

Disse måtte dog justeres undervejs i projektforløbet, da det grundet terrænsætning ikke var muligt at genskabe Jordbro Ås tidligere forløb gennem pumpelaget.
Detailprojektet tager udgangspunkt i Rambølls tekniske og biologiske forundersøgelse fra december 2012. Der er i forbindelse med detailprojektet foretaget mindre ændringer af projektforslaget
fra forundersøgelsen, disse ændringer vil blive beskrevet nærmere i nærværende rapport.
Denne rapport udarbejdes som afslutning på detailprojektet. Rapporten skal kunne læses uden
forudgående detailkendskab til projektet.
Rapporten indeholder således materiale, der fastlægger alle projektets elementer i en sådan detaljeringsgrad at rapporten kan anvendes til at:




informere hver enkelt lodsejer om de hydrologiske, tekniske og anlægsmæssige konsekvenser af projektet på dennes ejendom
gennemføre myndighedsbehandlingen
udarbejde udbudsmateriale og dermed udbyde anlægsopgaverne til entreprenører.
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3.

NUVÆRENDE FORHOLD I PROJEKTOMRÅDET

3.1

Områdebeskrivelse
Projektområdet er geografisk beliggende midt mellem Skive og Viborg vest for Hjarbæk Fjord.
Langs med projektområdet løber Jordbro Å på den vestlige side og Kvosted Bæk på den østlige
side. Jordbro Å er ca. 25 km lang og har sit udspring nordøst for Sjørup og løber mod nordøst
forbi Daugbjerg Kalkgruber. Opstrøms projektområdet, løber Mønsted Å til Jordbro Å og de to
vandløbssystemer afvander tilsammen 144 km2 frem til udløbet i Hjarbæk Fjord (Oversigtskort
Bilag 1).

Figur 2

Projektområdet ved Jordbro Å midt imellem Skive og Viborg © KMS

Udover Kvosted Bæk og Jordbro Å er der ved projektområdet tilløb af yderligere 3 vandløb. Dette
er Skindermose Bæk (også kaldet Dronte Mølle å), Brededal Grøft og syd for pumpelaget af
Landkanalen, som afvander markerne syd og sydøst for pumpelaget. De eksisterende vandløb og
øvrig § 3 natur (beskrives også senere) er vist på Bilag 2.
Det største vandløb, Jordbro Å, er stationeret medstrøms med ca. St. 16.900 m ved den sydlige
projektgrænse og ca. St. 19.000 m ved den nordlige projektgrænse. Projektområdet strækker sig
således over ca. 2,1 km af Jordbro Å. Udløbet til Hjarbæk Fjord sker i St. 22.467 m, ca. 3,5 km
nedstrøms for projektområdet.
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Figur 3

Udsnit af afvandingsprojektet fra 1942

Projektområdet udgøres af det ca. 140 ha store pumpelag Sdr. Ørum – Tårup Pumpelag. Pumpelaget blev etableret som følge af et afvandingsprojekt udført af Hedeselskabet i 1942. Projekttegningerne (Figur 3) viser, hvordan det oprindelige forløb af Jordbro Å og Kvosted Bæk blev forlagt
hhv. mod vest og øst og det centrale område er siden blev afvandet af en pumpe, som er placeret i et pumpehus i nordenden af projektområdet. Udover området mellem Kvosted Bæk og Jordbro Å afvander pumpen også ca. 12 ha på vestsiden af Jordbro Å, hvor Brededal Grøft har sit udløb. I forbindelse med afvandingsprojektet er også Skindermose Bæk reguleret, idet bækken er
forkortet til udløb i den nye Jordbro Å.

Figur 4

TV: Eksisterende vandløb ved projektområdet TH: Høje målebordsblad 1842-1899, hvor
de oprindelige vandløbsforløb fremgår
9
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Projektområdet har allerede været forsøgt opdyrket inden afvandingsprojektet i 1942. De høje
målebordsblade fra 1800 tallet (Figur 4) viser tydeligt at engene langs med det daværende forløb
af Jordbro Å er grøfteafvandet og opdelt i fenner. Kort fra ca. 1900 viser i øvrigt at Jordbro Å har
haft udløb i Hjarbæk Fjord umiddelbart nord for Fiskbækvej, hvor det yderste pumpelag i Jordbro
Å nu er placeret.

Figur 5

Jordbro Å ca. 1900 (Kilde: Frems Amtskort over Danmark)

Som central pumpekanal i det nuværende pumpelag anvendes det gamle forløb af Jordbro Å.
Dette oprindelige forløb danner stadig kommunegrænse mellem Skive og Viborg Kommune.
Kommunegrænsen og dermed det gamle forløb fremgår af oversigtskortet på Bilag 3. Udover
denne pumpekanal udgravedes der også en række nye kanaler samtidig med, at der blev etableret en række dræn inde i pumpelaget.
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Figur 6

Pumpestation med udløbsbygværket i forgrunden. Pumpestationen forsyner også elhegnet i pumpelaget

Den eksisterende pumpestation er drevet af en LYKKEGAARD pumpe (LM PR300) med en ydelse
på 175 l/s ved en løftehøjde på 1,5 m. Pumpen er fra 1989 og erstattede en gammel DAE pumpe. LYKKEGAARD A/S har desværre ikke tegninger af pumpestationen, og ligger kun inde med en
håndskitse af pumperøret. Ifølge pumpelagets formand løber de årlige driftsomkostninger op i
20.000 kr.
I projektområdet er der i alt 16 lodsejere. De nuværende matrikelgrænser og nr. fremgår af Bilag
4.
Det eksisterende grøftesystem i projektområdet, de tilgrænsende vandløb samt stationeringen af
disse fremgår af Bilag 7.
Nord for projektområdet og lige umiddelbart nord for Kvosted Bæks sidste 200 m inden udløbet
til Jordbro Å er der beliggende endnu et pumpelag. Dette pumpelag afvander den tidligere Borup
Sø og pumpelaget afvander mod nord og bliver ikke påvirket af nærværende projekt.
3.2

Geologi
Prækvartæroverfladen i undersøgelsesområdet er i boringen (DGU nr. 56.655) konstateret 19 m
u.t. og består af fed glimmerler. Jordbro Å løber mod Hjarbæk Fjord forbi Daugbjerg Kalkgruber,
hvor kalken når terræn. I området er der flere salthorste, der gør at kalken ligger højt – hvilket
sandsynligvis har været styrende for forløbet af de tunneldale, der har ledt smeltevandet bort fra
isranden. Det er den sidste istid Weichsel, som primært har præget området omkring Jordbro Å.
Landskabet omkring Jordbro Å er primært dannet i forbindelse med afsmeltningen af Weichsel istidens mægtigste isfremstød, der nåede egnen omkring Viborg. Isfremstødet kom fra nordøst og
benævnes NØ-isen og den maksimale udbredelse kaldes Hovedopholdslinien.
11
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Efter at isen er smeltet bort – har landskabet i første omgang hævet sig på grund af aflastningen
som følge af isens afsmeltning, men ved begyndelsen af Atlantisk tid, omkring 6.000 år f.Kr. gik
havstigningen hurtigere end landhævningen, og Littorinahavet eller Stenalderhavet som det også
kaldes, bredte sig ind i dalene ud mod Limfjorden /1/.

Figur 7

3.2.1

Udsnit af ”Landskabskort over Danmark”. (P. Smed © 1981).

Regionalt

Jordbro Ådal er som nævnt ovenfor dannet under og efter seneste istid. Der er tale om en markant tunneldal, der har ledt vandet fra isranden og mod nord mod Hjarbæk Fjord.
Jordbro Ådal er en del af det midtjyske morænelandskab omkring hovedopholdslinien, der er karakteriseret ved smeltevandsdale og tunneldale.
Projektområdet udgøres af den nedre del af Jordbro Å efter at den har passeret mellem Liebes og
Dalgas Plantager /2/.
Projektområdet består i de øverste jordlag typisk af postglaciale ferskvandsaflejringer. I
nedenstående Figur 8 er der vist den overfladenære jordbund.
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Figur 8

Jordartskort for Jordbro Å - projektområdet og det nærmeste opland. (J200).

3.3

Terræn

3.3.1

Digital højdemodel

Topografien eller terrænforholdene i projektområdet er præget af at området har været pumpeafvandet og intensivt dyrket igennem 70 år. Omsætningen af den organiske andel af jorden i den
tidligere ådal har været så stor at projektområdet i dag er beliggende ca. 1-2 m lavere end terrænkoten i 1942.
I nedenstående Figur 9 er den digitale højdemodel en god illustration af dette. På figuren er der
derudover også vist to andre pumpelag, med lavt terræn samt et område, som ikke tidligere har
været pumpeafvandet. Det ses, at den uberørte vandløbsstrækning i dag ligger væsentligt højere
end de pumpeafvandede områder. Et udsnit af højdemodellen er desuden vedlagt som Bilag 5.
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Figur 9

Digital højdemodel for projektområdet ved Jordbro Å. Derudover ses to andre pumpelag samt
en upåvirket terrænflade.

Topografien er fastlagt med baggrund i den digitale højdemodel, der er tilgængelig med en
gridstørrelse på 1,6 x 1,6 m. Den digitale terrænmodel er baseret på fly-scanninger, hvor der er
registreret koter på jordoverfladen. Metoden medfører, at frie vandspejl i søer og vandløb vil
fremstå som terrænkoter. Koten på jordoverfladen kan endvidere blive påvirket af, hvorvidt der
eksempelvis er lav tæt bevoksning i form af tæt vådt græs eller lignende. Det er typisk i lave
dårligt afvandede områder at højdemodellen kan afvige fra de faktiske terrænkoter.
Et andet forhold er at højdemodellen er fra 2006-2008 og i nogle områder med stor afvanding og
tørvejorde, vil terrænet kunne have sat sig siden terrænmodellen blev udarbejdet. Dette vil medføre at terrænet vil være lavere end højdemodellen viser.
Med baggrund i den erfaring har Rambøll ved forundersøgelsen, i forbindelse med den øvrige
opmåling i projektområdet, foretaget en række kontrolopmålinger af terrænet med GPS. Kontrol
opmålingen er foretaget i 3 tracéer igennem projektområdet. Samtidig er der til kontrol af Rambølls gps udstyr indmålt 3 fikspunkter langs med Ørumvej. På de nedenstående figurer er der
med rødt vist højdemodellens terrænkoter og fikspunkt koten fra KMS's database Valdemar. Med
hvid skrift er der vist de indmålte koter samt GI-fikspunkt nummer.
14
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Figur 10

Indmåling af fikspunkter langs med Ørumvej.

Figur 11

Indmålte terrænkoter (hvid) og udtræk fra højdemodellen (rød). Fra Skindermose Bæk
og sydøst ind i projektområdet.
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Figur 12

Indmålte terrænkoter (hvid) og udtræk fra højdemodellen (rød). Fra Gammelstrupvej
ved Kvosted Bæk og vest ind i projektområdet .

Figur 13

Indmålte terrænkoter (hvid) og udtræk fra højdemodellen (rød). Fra Overkørslen syd for
pumpestationen og øst ind igennem projektområdet.
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Det fremgår af Figur 10 at Rambølls gps udstyr indmåler de 3 fikspunkter indenfor 1-4 cm sikkerhed. Da alle 3 fikspunkter er placeret på en husgavl blev der afsat et midlertidigt fikspunkt,
som blev indmålt med gps. Fra dette fikspunkt er der nivelleret til de 3 fikspunkter, som er angivet i KMS's database Valdemar.
På Figur 11, Figur 12 og Figur 13 er der vist 3 forskellige tracéer igennem projektområdet. De 3
tracéer repræsenterer hhv. den sydlige, centrale og nordlige del af projektområdet. I samtlige
punkter indmåles en terrænkote, som er lavere end den digitale højdemodel angiver.
Den maksimale afvigelse er 33 cm, mens den gennemsnitlige afvigelse er 20 cm. Forskellen er
mindst på den asfalterede Gammelstrupvej (Figur 12). På baggrund af denne kontrolopmåling må
det forventes at terrænet i projektområdet i gennemsnit er 20 cm lavere end hvad højdemodellen
angiver. Dette forhold skyldes sandsynligvis, at områderne har sat sig yderligere siden 2006 på
grund af den fortsatte afvanding ved pumpningen. Det vil bl.a. give en højere opholdstid ved
etablering af en sø, som i gennemsnit vil være 20 cm dybere end ved en betragtning af højdemodellen alene. Derudover vil udbredelsen af søen ved en korrektion for de faktiske koter stige
med ca. 10 %.
Inden for selve projektområdet er der et overordnet syd – nord gående terrænfald, hvor terrænet
i den sydlige del af projektområdet er beliggende i kote + 2,0 m og faldende til kote + 0,2 m ved
Kvosted Bæks udløb i Jordbro Å.
I april 2015 har Rambøll foretaget en kontrol opmåling af en lang række tværsnit af diget mellem
pumpelaget og Jordbro Å. Tværsnittenes placering er vist på nedenstående Figur 14. Generelt
har den supplerende opmåling vist, at terrænet lå omkring 20 cm lavere end hvad udtræk fra
højdemodellen viser. Dette stemmer godt overens med kontrolopmålingerne foretaget i forbindelse med forundersøgelsen.

Figur 14

Angivelse af de 28 opmålte tværsnit ved digefoden i den nordlige ende af projektområdet
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3.4

Jordbundsforhold

3.4.1

Udførte undersøgelser

Der er i projektområdet udført 6 håndboringer til beskrivelse af de øvre jordlag i projektområdet
samt til beskrivelse af digernes opbygning. Boringerne er udført til 1-1,5 m dybde. Et oversigtskort og de enkelte boreprofiler er vist på Bilag 13 samt på Figur 15.

Figur 15

3.4.2

Udførte håndboringer indenfor projektområdet.

Lokal geologi

Det må forventes, at der i hele projektområdet vil forefindes postglaciale aflejringer af tørv og
gytje til stor dybde under terræn, jf. beskrivelsen af jordarten i en geologisk undersøgelsesboring
fra 1978 (DGU 56.728) i projektområdet tæt på Skindermose Bæks udløb – se afsnit 3.10.2.
I nedenstående er kort gengivet resultater af de udførte håndboringer.
B1: Denne boring er placeret i diget ved Skindermose Bæks udløb. Fra 0-0,2 m er der muld. Fra
0,2 m til boringen afsluttes 1,2 meter under terræn er der truffet postglacialt tørv i varierende
farve.
B2: Denne boring er placeret centralt i projektområdet. Fra 0-0,4 m er der en blanding af muld
og tørv. Fra 0,4 m til boringen afsluttes i 1,2 m under terræn er der truffet postglacialt
tørv/gytje.
B3: Denne boring er placeret i diget mod Kvosted Bæk. Fra 0-0,5 m er der muld. Fra 0,5 m til
boringen afsluttes 1,3 m under terræn er der sand, sandsynligvis af postglacial oprindelse.
B4: Denne boring er placeret i diget ved overkørslen syd for pumpestationen. Fra 0-0,7 m er der
truffet muld. Fra 0,7 m til boringen afsluttes 1,5 m under terræn er der truffet postglacialt gytje.
Der blev i denne boring truffet skaller af muslinger og østers.
B5: Denne boring er placeret i projektområdet omkring pumpestationen. Fra 0-0,3 m er der
muld. Fra 0,3-0,7 m er der ferskvandssand. Fra 0,7 m til boringen afsluttes 1,2 m under terræn
er der truffet postglacialt gytje.
B6: Denne boring er placeret i diget mod Kvosted Bæk og pumpelaget mod nord. I hele boringen
er der truffet sand med varierende farve og indhold af ler.
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Boreprofiler er præsenteret på Bilag 13.
3.4.3

Geotekniske forhold

Indholdet af tørv og gytje i de fleste boringer medfører, at der må forventes en mindre risiko for
sætninger ved opfyldninger i forbindelse med anlægsarbejdet. Opfyldningerne begrænses imidlertid til lave banketter langs digerne udført af pløjelaget fra bunden af den fremtidige sø. Banketterne udføres, så mindre sætninger kan accepteres.
Selv om store dele af projektområdet har tørv og gytje under pløjelaget, kan det bære landbrugsmaskiner. Færdsel med entreprenørmaskiner i projektområdet vil derfor kunne ske i den
tørre periode med maskiner med lavt marktryk. Entreprenørens valg af maskiner kan medføre
behov for interimsforanstaltninger i form af køreplader eller lignende ved færdsel med tunge maskiner inde i projektområdet. Det skal i udbudsmaterialet beskrives, at entreprenøren skal medtage de interimsforanstaltninger til adgangsveje, som hans valg af maskiner vil kræve for at kunne gennemføre anlægsarbejderne.
3.5

Hydrologiske forhold og eksisterende vandstande

3.5.1

Afstrømningsdata og vandføringer

Ca. 1 km opstrøms projektområdet ligger vandløbsstation med DDH mstnr. 19.02, Jordbro Å Jordbro Mølle, hvor der er målt daglige vandstande og vandføringer siden 1-1-1980. De målte
døgnmiddel vandføringer er vist i Figur 16.

Figur 16

Vandføring målt i vandløbsstation 19.02 beliggende umiddelbart opstrøms projektområdet.

Det samlede opland til Jordbro Mølle er 111 km2. Karakteristiske arealafstrømningsværdier baseret på data fra station 19.02 fra perioden 1-1-1980 til 31-12-2011, er vist i Tabel 1.
For de øvrige vandløb er den arealspecifikke karakteristiske afstrømning omregnet til en vandføring ud fra en antagelse om proportionalitet mellem afstrømningen og oplandstilvæksten. Vandføringen er beregnet ved det pågældende vandløbs udløb i Jordbro Å.
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Tabel 1

Karakteristiske afstrømninger og vandføringer. Jordbro Å vandføringen er ved projektområdets start

Afstrømning
Opland (km2)
Periodeminimum
Medianminimum
Sommermedian
(maj-sep)
Årsmedian
Årsmiddel
Vintermedian
(okt-april)
Median maksimum
Periode maksimum

MST
19.02
111
l/s/km2
5,6
7,4
9,1

Jordbro
Å
112
l/s
627
829
1019

Skindermose
Bæk
9,2
l/s
52
68
84

Kvosted
Bæk
10,6
l/s
59
78
97

Brededal
Grøft
1
l/s
5,6
7,4
9,1

10,6
11,4
11,9

1187
1277
1333

98
105
110

112
121
126

10,6
11,4
11,9

27,3

3058

251

289

27

38,3

4290

352

406

38

En årsmiddel afstrømning på 11,4 l/s/km2 svarer til en gennemsnitlig årsnedbør på 360 mm.
3.5.2

Opmålte profiler

I Jordbro Å er der opmålt 4 profiler til sammenligning med dels en tidligere opmåling samt regulativet. Opmålingen viser at den eksisterende vandløbsbund på strækningen lægger under den
regulativmæssige bundkote. De opmålte profiler er vist på Bilag 10.1 og for St. 18.600 m også
vist på Figur 17

Figur 17

Opmålt tværprofil i Jordbro Å. Med rød streg er vist den regulativmæssige skikkelse.

For at opnå en tilfredsstillende beskrivelse af Jordbro Å til de videre vandspejlsberegninger er det
besluttet at anvende en opmåling af Jordbro Å, udført af Det Danske Hedeselskab i februar 2000.
Opmålingen ligger, som kontrolopmålingen fra Rambøll i 2012, på hele strækningen under den
regulativmæssige bundkote. Opmålingen fra 2000 giver en bedre beskrivelse af vandløbets skikkelse end de 4 profiler fra kontrolopmålingen i 2012.
Kvosted Bæks regulativmæssige dimensioner er indtastet i MIKE11 til beregning af vandspejle i
dette vandløb. Der er ikke modtaget VASP eller MIKE11 filer for dette vandløb fra Skive Kommune.
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3.5.3

Beregnede vandspejle i Jordbro Å

I forbindelse med detailprojekteringen er der opsat en fuldt dynamisk koblet MIKE11-MIKE Flood
model over projektområdet. Den tekniske beskrivelse af modelopsætningen er angivet i bilag 18.
En koblet model giver en meget præcis beskrivelse af dynamikken mellem vandløb og det omkringliggende terræn. Koblingen fungerer således ved, at vandløbene bliver behandlet i MIKE11,
mens det omkringliggende terræn behandles i MIKE21, de to modeller kobles i modulet MIKE
Flood, hvorved vandet har fri bevægelse mellem modellerne. I nærværende projekt, er vandløbene behandlet i MIKE11, mens de to søer behandles i MIKE21. Vandet ledes til søerne via bygværkerne i henholdsvis Jordbro Å og Kvosted Bæk.
Indledende beregninger fra forundersøgelsen viser, at Jordbro Å, på projektstrækningen, kun ved
særlige hændelser med både stor vindpåvirkning af vandstanden i Hjarbæk Fjord samt ved store
afstrømninger, er påvirket af vandspejlet i Hjarbæk Fjord. For at efterprøve beregningerne, er
der kørt et enkelt scenarie (scenarie 10) med dynamisk højvandshændelse (kote + 0,9 m) i
Hjarbæk Fjord. Denne beregning understøtter resultaterne fra forundersøgelsen og vandspejlsberegningerne er derfor foretaget med udgangspunkt i et årsmiddel vandspejl i Hjarbæk Fjord i kote + 0,1 m. Målinger ved Virksund Dæmningen viser at vandspejlet kan stige til kote + 1 m, men
sjældent over, da slusen ved Virksund Dæmningen lukker ved højvande i Limfjorden.
Skikkelsen af den opstrøms liggende strækning af Jordbro Å fra St. 0-16.810 m er i henhold til
regulativet fastlagt ved Q/H kurver. Der er i perioden 1986-1996 beregnet en række Manningtal i
forbindelse vandføringskontrolmålingerne. Disse Manningtal er i forbindelse med forundersøgelsen leveret af Viborg Kommune og gengivet på Figur 18.

Figur 18

Beregnede Manningtal i Jordbro Å, leveret af Viborg Kommune. Boksen henviser til vandløbets stationering.

På baggrund af de beregnede karakteristiske afstrømninger, vandspejle i Hjarbæk Fjord samt en
vurdering af de eksisterende Manningtal er der i Tabel 2 opstillet de overordnede parametre for
beregning af vandspejle i de ovenfor omtalte længdeprofiler. Det forventes at Manningtallet på
strækningen langs med projektområdet generelt er lavere end de tidligere målte værdier længere
opstrøms i projektområdet. Men da Manningtallet ikke er kendt, er der anvendt et sommer Manningtal på 10, svarende til den ruhed, som er målt længere opstrøms i vandløbet.
Tabel 2

Input til VASP ved beregning af eksisterende vandspejle.

Afstrømning
Sommermedian
Medianmaksimum

Manningtal
m1/3/s
10
25

Afstrømning
l/s/km2
9,1
27,3

Vandspejl i Hjarbæk Fjord
m
0,1
0,1
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De beregnede vandspejle for de projekterede forhold er præsenteret på længdeprofiler på Bilag
10.2 og Bilag 10.3. Derudover er vandspejlene præsenteret på oversigtskort på Bilag 9.1 og Bilag
9.2.
Det fremgår af de beregnede vandspejle, at der i en medianminimumsituation er et vandspejlsfald langs med projektområdet på 60 cm i Jordbro Å og 40 cm ved Kvosted Bæk. I situationen
med en Medianmaksimum afstrømning og samtidig lavere ruhed, er vandspejlsfaldet på strækningen det samme. Dog er de beregnede vandspejle ca. 20 cm højere.
De beregnede vandspejle på bilag 9.1 og bilag 9.2 repræsenterer begge to en normalsituation
som sker hhv. 50 % af sommerperioden (Sommermedian) og en gang hvert andet år (Medianmaksimum). Mere ekstreme og sjældnere forekomne situationer med stor afstrømning kombineret med høj vandstand i Hjarbæk Fjord vurderes under konsekvensvurderingen afsnit 5, disse
vandspejle fremgår desuden af længdeprofilerne på bilag 10.2 og 10.3.
3.6

Næringsstoffer
I forbindelse med opstarten af den tekniske forundersøgelse har Naturstyrelsen foretaget to enkeltmålinger af henholdsvis kvælstof, fosfor og vandføring i Skindermose Bæk og Kvosted Bæk.
Tabel 3

3.6.1

Oversigt over analyseresultater for enkeltmålinger

Vandløb

Måledato
31-07-2012
27-09-2012

Tot-N
mg/l
4,0
2,4

Tot-P
µg/l
39
82

Vandføring
l/s
83,5
113,7

Kvosted Bæk

Skindermose Bæk

31-07-2012
27-09-2012

1,5
3,8

150
65

91,5
113,4

Fosfor

Der er i forbindelse med forundersøgelsen foretaget en risikovurdering af fosforudledningen fra
projektområdet. Risikovurderingen er foretaget på baggrund af DMU’s rapport fra 2011 ”Etablering af P-ådale” (FR840) samt den supplerende vejledning til kommunerne fra august 2012 ”Risikovurdering af fosforudledning fra N-vådområdeprojekterne”.
Den årlige fosforfrigivelse fra Jordbro Å er beregnet til knap 6,2 tons P/år. Da der er tale om sødannelse, vil en stor del af den frigivne fosfor indgå i søens interne pulje og udledning til Jordbro
Å forventes derfor at være begrænset. Beregning af den potentielle frigivelse vurderes desuden
at være urealistisk høj. DCE har i forbindelse med forundersøgelsen foretaget en supplerende
vurdering af analyseresultaterne og vurderet, at der ikke er øget risiko for fosforudledning fra
projektområdet.
3.6.1.1

Fosfor i vandløbsvand - enkeltmålinger

Fosfortransporten til projektområdet ved Jordbro Å baseres på enkeltmålinger i tilløbene Skindermose Bæk og Kvosted Bæk, som er foretaget hhv. 31. juli 2012 og 27. sep. 2012. Målingerne
viser en variation af Total-P på mellem 39-150 µg/l med en gennemsnitsværdi på 84 µg/l. Størstedelen af det øvrige opland består af sandjord og det antages at denne fosforkoncentration er
repræsentativ for det øvrige opland. Der gøres dog opmærksom på, at der kun er tale om 2 stikprøver i hvert vandløb. Begge prøver er udtaget ved en vandføring svarende til ca. årsmiddel.
Det samlede opland til projektområdet er 133 km2 og der er beregnet en årsmiddelafstrømning
på 11,4 l/s/km2 (105-120 l/s). Der kan således estimeres en samlet fosfortransport til (forbi)
projektområdet på 4,1 tons total-P pr. år, svarende til en arealspecifik fosfortransport på 0,3 kg
Total-P pr. ha pr. år.
3.6.2 Kvælstof
3.6.2.1 Beregnet

Kvælstof transporten fra de forskellige opstrøms oplande kan beregnes ud fra en formel, hvor der
anvendes arealet af det dyrkede opland, den samlede oplandsstørrelse, andelen af sandjorden
samt den årlige nettoafstrømning.
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Formlen ser således ud:
Ntab= 1.124 x exp(-3.080 + 0.758 ln(A) - 0.0030 x S x 0.0249 x D)
hvor:
A er nettonedbøren
S er andelen af sandjord
D er andelen af dyrkede arealer
Formlen er yderligere beskrevet i /3/.
I Tabel 4 er vist den beregnede kvælstof transport for oplandet til Jordbro Å opstrøms projektområdet, oplandet til Skindermose Bæk, Kvosted Bæk og det lille tilløb Brededal Grøft. Sandjordene
er opgjort på baggrund af J200 kort, mens andelen af de dyrkede arealer er opgjort ud fra det
seneste datasæt for arealanvendelse, som blev offentliggjort i forbindelse med vandplanerne.
Nettoafstrømningen er beregnet til 333 mm. Beregningen er foretaget ud fra Station 21260DK –
Vester Bjerregrav. Den hydrometriske stations årsmiddelværdi er omregnet til en nettonedbør på
360 mm, mens der i Vandplanen er angivet en afstrømning på 336 mm ved Jordbro Mølle. Der er
i den videre beregning regnet videre med data fra nedbørsstationen og en nedbør A=333 mm.
Tabel 4

Beregnet kvælstoftransport fra fire opland til projektområdet.

Afstrømning (mm)
Opland (ha)
Dyrket (%)
Sand (%)
Ntab (kg N/ha)
Ntab fra oplandet (kg /N)
3.6.2.2

Jordbro Å
333
11.200
58,5
97,6
13,5
152.646

Skindermose Bæk
333
920
84,2
100,0
25,4
23.398

Kvosted Bæk
333
1.050
57,6
99,7
13,1
13.782

Brededal Grøft
333
100
75,0
95,0
20,5
2.053

Målt ved målestation

I Jordbro Å har der været placeret en målestation ved Jordbro Mølle ca. 1 km opstrøms projektområdet. Denne målestation har udover hydrometriske data også målt kvælstof transporten. Det
er således muligt at sammenligne den beregnede årlige kvælstoftransport med målte årlige
kvælstoftransporter i perioden.

Figur 19

Målte årlige kvælstof transporter i Jordbro Å, Jordbro Mølle (opland 112 km2)
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Det fremgår af Tabel 4 og Figur 19, at der er stor forskel på den beregnede kvælstof transport og
den målte kvælstof transport. I Jordbro Å er der de seneste 10 år målt en gennemsnitlig årlig
kvælstoftransport på 88 ton N, hvor der til sammenligning beregnes en transport på 153 ton N /
år. En gennemsnitlig transport i Jordbro Å på 88 ton N pr. år svarer til en gennemsnitlig kvælstofkoncentration i Jordbro Å på 1,8 mg/l.
3.6.2.3

Enkeltmålinger 2012

Vurderet ud fra de enkeltmålinger, som er foretaget i juli og september måned i 2012, og en
grov betragtning af, at de er repræsentative for dels Jordbro Å og også en årsmiddel værdi,
transporteres der i gennemsnit 2,9 mg/l. Omregnet til en årlig transport svarer dette til 142 ton
N pr. år og en arealspecifik transport på 10,5 kg N pr. ha pr. år.
3.6.2.4

Fastlæggelse af kvælstoftransporten

Da der foreligger målte værdier for kvælstoftransporten i Jordbro Å over en længere årrække, vil
det være disse værdier, som skal anvendes. Dette betyder, at der i de videre beregninger af
kvælstoftransporten og kvælstofomsætningen er anvendt målte data for Jordbro Å, mens der for
de øvrige vandløb Skindermose Bæk, Kvosted Bæk og Brededal Grøft anvendes de modellerede
data som fremgår af Tabel 4.
Baggrunden for kvælstofberegningerne fremgår af Tabel 5
Tabel 5

Målt kvælstoftransport i Jordbro Å og de deraf beregnede kvælstoftransporter i øvrige
vandløb.

Afstrømning (mm)
Opland (ha)
Dyrket (%)
Sand (%)
Ntab (kg N/ha)
Ntab fra oplandet (kg /N)
Oprindelse
3.6.3

Jordbro Å
333
11.200
58,5
97,6
7,8
88.195
Målt

Skindermose Bæk
333
920
84,2
100,0
25,4
23.398
Beregnet

Kvosted Bæk
333
1.050
57,6
99,7
13,1
13.782
Beregnet

Brededal Grøft
333
100
75,0
95,0
20,5
2.053
Beregnet

Okker

Den nordlige del af projektområdet er kategoriseret som klasse III – Lille risiko for okkerudledning, mens den sydlige del er kategoriseret som Klasse I – Stor risiko for okkerudledning. Den
teoretiske skårne linje som fremgår af Figur 20, skyldes den relative grove opløsning som kategoriseringen er foretaget med.
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Figur 20

Lavbund og okkerrisiko i undersøgelseområdet (kilde: www.arealinfo.dk)

Feltbesigtigelser viste ikke tegn på okkerudfældning i pumpelaget. En kommende vandstandshævning i projektområdet vil ikke forøge risikoen for okkerudfældning, men tværtimod nedsætte
risikoen for iltning af pyritholdige jorde og dermed forhindre eventuel okkerudfældning.
3.7

Eksisterende afvandingsforhold.
Projektområdet er pumpeafvandet og afvandingstilstanden er således ikke styret af naturlig hydrologi. Den eksisterende afvandingstilstand vil være afhængig af hvilket niveau, der pumpes til.
Pumpelagets formand har bl.a. oplyst under en besigtigelse, at pumpens startkote hæves efter
høst for at spare på pumpedriften. Der bliver altså ikke pumpet til samme niveau året rundt, ligesom man i tørre perioder også kan hæve områdets vandstand for at forsyne afgrøderne med
vand. Derudover kan selve afvandingstilstanden i pumpelaget være betinget af pumpens kapacitet og vedligeholdelsen af pumpelagets grøftesystem. Det er således svært at give et bud på en
eksisterende afvandingstilstand i projektområdet. På baggrund af opmålte vandspejle i pumpelaget grøftesystem er der dog beregnet en afvandingstilstand, som er et udtryk for tilstanden på
det pågældende opmålingstidspunkt. Beregningen er foretaget på baggrund af et terrænniveau
svarende til det opmålte, som er fastsat til terrænmodellens kote fratrukket 20 cm.
Beregningen viser, at der i den centrale del af projektområdet, ved den pågældende pumpedrift
og vandstand i pumpekanalerne, var en afvandingstilstand, som i store områder var under 1 m.
Dette fremgår af udsnittet på Figur 21 samt Bilag 8.
Det skal dog bemærkes til konsekvensberegningen, at der ved Rambølls besigtigelse kunne konstateres flere områder, hvor der vandspejl på terræn. Derfor skal nedenstående Figur 10 og Bilag
8 med de nuværende afvandingsmæssige forhold tages med et vist forbehold.
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Figur 21

Udsnit af Bilag 8 – eksisterende afvandingsforhold

I forbindelse med de sætninger, som er sket i pumpelaget, er denne eksisterende afvandingstilstand formentlig løbende blevet forværret. Dette er dog nødvendigvis ikke kommet til udtryk i en
vådere tilstand i projektområdet, da der kan være korrigeret for dette, ved en løbende uddybning
af pumpekanalerne og/eller en udvidelse af pumpedriften og løftehøjden.
3.8

Arealanvendelse
I forbindelse med opgørelsen af potentiel dyrkede arealer i oplandet har Rambøll ligeledes lavet
en opgørelse over den registrerede arealanvendelse i projektområdet, som angivet i baggrundsmaterialet til de nyligt offentliggjorte vandplaner. Dette er de mest opdaterede data over arealanvendelsen i det eksisterende pumpelag på ca. 140 ha. Arealtyperne er inddelt i følgende kategorier:
Tabel 6

Arealanvendelse i projektområdet (Vandplan11 arealanvendelse)

Arealanvendelse i undersøgelsesområdet (Udtræk fra data til vandplanen)
Potentielt landbrug

129,95

Beskyttet natur

3,96

Naturarealer

0,04

Befæstet/bebygget areal

0,08

Dige, adgangsvej mm. (ikke registreret i Vandplan11 data)

5,97

I alt

3.8.1

Antal ha

140,00

Fritidsinteresser

Viborg Sportsfiskeriforening administrerer fiskeretten i en stor del af Jordbro Å. Der er dog kun
fiskeret for lodsejere på strækningen langs pumpelaget. Der kan være jagtinteresser for lodsejere i projektområdet. Projektområdet er ikke kendt for særlige fugleinteresser.
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3.9

LedningsEjerRegisteret
I forbindelse med den tekniske forundersøgelse er der søgt oplysninger om tekniske anlæg i LedningsEjerRegisteret (LER). Desuden er indhentet supplerende oplysninger i forbindelse med nærværende detailprojekt.
Der er i den forbindelse modtaget data fra en række ledningsejere i projektområdet. På Bilag 6 er
der samlet de ledninger, som der skal tages højde i forbindelse med projektets gennemførelse.

3.9.1

Telekabler - TDC

TDC har kabler liggende i både Ørumvej og Gammelstrupvej. Samtidig viser oplysningerne at der
er ført stikledninger til ejendommene langs med vejene.
3.9.2

Elkabler – Energimidt

Energimidt har kabler liggende i både Ørumvej og Gammelstrupvej. Der er ført stikledninger til
ejendommene langs med vejene og derudover er der ført et elkabel fra Ørumvej ned til pumpestationen. Elkablet er ført under Jordbro Å umiddelbart ved pumpestationen.
3.9.3

Spildevand – Skive vand

Skive vand har en spildevandstrykledning løbende igennem projektområdet, som ligger vest for
Jordbro Å ved Brededal Grøft. Ledningen er beliggende ca. 1,2 m under terræn og har ikke betydning for projektgennemførsel.
3.10 Plangrundlag og lovgivning
I dette afsnit beskrives de relevante nationale og internationale plan- og beskyttelsesforhold indenfor projektområdet.
3.10.1 Kommuneplan

Projektområdet ligger i både Viborg og Skive Kommune. Jordbro Å udgjorde inden forlægningen i
1942 kommunegrænsen, mens Jordbro Å i projektområdet i dag fortrinsvis er beliggende i Skive
Kommune.
Plangrundlaget i projektområdet er derfor en kombination af udpegningerne i de to kommuners
kommuneplaner fra 2009.
Viborg Kommunes kommuneplan /4/.
Projektområdet er udpeget som potentielt vådområde.
Projektområdet er beliggende i Område 120. Viborg Kommune har udpeget en række områder,
der i Kommuneplan 2009 - 2021, retningslinje 6 er udpeget som "særlige beskyttelsesområde",
som er grundstammen i et net af naturarealer. Arealerne er stort set identiske med de arealer,
der var udpeget i Regionplan 2005 for Viborg Amt.
Naturværdierne og de kulturhistoriske, geologiske og landskabelige værdier i disse områder skal
beskyttes.
Følgende er angivet for Jordbro Å:


Værdi: Dalen omkring Jordbro Å, såvel den øverste (sydlige) del, som den gamle fjordbund mod nord er forsknings- og undervisningsmæssigt af særlig stor betydning og af
stor undervisningsmæssig betydning. Litorinahavsskrænterne langs Kvosted Bæk er undervisnings- og oplevelsesmæssigt af stor værdi.



Sårbarhed: Dalen omkring Jordbro Å er i hele forløbet sårbart overfor råstofindvinding og
tilplantning samt tilgroning.

Skive Kommunes kommuneplan /5/.
Projektområdet er udpeget som potentielt vådområde.
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Projektområdet er udpeget som særligt beskyttelsesområde, hvor retningslinjerne blandt andet
anfører, at:


Naturværdierne og de kulturhistoriske, geologiske og landskabelige værdier i disse områder skal beskyttes. Beskyttelseshensynet skal gå forud for andre interesser



Indgreb i de særlige beskyttelsesområder, der ændrer arealernes naturtilstand, må kun
finde sted, hvis det samlede resultat bliver forbedrede levevilkår for det naturlige dyre- og
planteliv, eller hvis forbedrede muligheder for landskabelige oplevelser for almenheden
kan opveje indgrebet.

3.10.2 Drikkevandsinteresser og boringer

Der er begrænsede drikkevandsinteresser i området.
Der er ingen aktive boringer indenfor projektområdet. En geologisk undersøgelsesboring fra 1978
(DGU 56.728) i projektområdet tæt på Skindermose Bæks udløb viste, at der fra terræn og ca.
1,5 m ned var tørveholdige aflejringer. Fra 1,5 m og til en dybde på 15 m var der gytje, mens
der i 15-16 m dybde var grus.
På den vestlige side af Jordbro Å ligger der en række enkelt indvindinger udenfor projektområdet.

Figur 22

Boringer og vandindvinding i projektområdet (www.geus.dk)

3.10.3 Naturbeskyttelsesloven

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er der udpeget en række forskellige naturtyper indenfor
projektområdet. Disse arealer er beskyttede, og der må ikke foretages ændringer i deres tilstand.
Indenfor projektområdet, er der registreret eng og mose, samt en enkelt sø. De udpegede områder er vist på Bilag 2 og udgør ca. 5 ha af projektområdet. I naturdatabasen ligger der ældre
amtslige beskrivelser af områderne. De § 3 beskyttede arealer har generelt en lav kvalitet hvilket
er bekræftet dels ved en gennemgang af området i forbindelse med forundersøgelsen og del ved
en besigtigelse af området, udført af Naturstyrelsen i 2014, se bilag 23.
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Der er en åbeskyttelseslinje på 150 m ved Jordbro Å.
3.10.4 Fredninger og bevaringsværdige kulturminder

Fortidsminder, der er beliggende under terræn, og som dermed ikke er synlige, er beskyttet efter
museumsloven.
Der er ingen registrerede fortidsminder i området.
Der er ingen beskyttede diger i projektområdet.
Der er fremsendt en anmodning om en udtalelse af de arkæologiske interesser i projektområdet
til Viborg Museum og Skive Museum.
Viborg Museum har i en foreløbig arkæologisk udtalelse angivet, at de ikke har kendskab til lokaliteter i området, som berøres af vandstandshævningen. I forbindelse med egentlig anlægsarbejde, i den del af projektområdet som ligger indenfor museets ansvarsområde, vil museet dog gerne kontaktes.
Skive Museum udtaler i en foreløbig arkæologisk vurdering, af den del af projektområdet som
ligger i Skive Kommune, at arealet potentielt kan være af interesse. Tidligere undersøgelser i områdets nærhed tyder på aktivitet fra flere perioder op gennem historien. Det er derfor museets
vurdering, at der er risiko for at støde på fortidsminder, der ikke tidligere er registreret. Museet
ønsker derfor at være til stede ved jordarbejde i projektområdet.
Se endvidere bilag 22.

3.10.5 Natura 2000

Beskyttede områder i henhold til EU's habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv samt Ramsarområder betegnes under ét som Natura 2000-områder. I Danmark er ovennævnte direktiver implementeret ved bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007. Habitatdirektivet beskriver bl.a. at der
skal ydes en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uagtet om de forekommer indenfor eller udenfor de udpegede habitatområder.
Selve projektområdet langs Jordbro Å og Kvosted Bæk ligger ikke i et Natura 2000-område, men
Jordbro Å har udløb til Hjarbæk Fjord, der er en del af Natura 2000-område nr. 30 " Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested, Nørre Ådale samt Skravad Bæk ". Området omfatter
Habitatområde H30 og Fuglebeskyttelsesområderne F14 og F24.
Store tilledninger af næringsstoffer fra land påvirker miljøet i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord
samt den resterende del af Limfjorden. Næringsstoftilførslen resulterer i nedsat sigtdybde, begrænsning af ålegræssets dybdeudbredelse, samt hyppige tilfælde af iltsvind ved bunden. Bundfaunaens sammensætning påvirkes af disse forhold og dermed også fødegrundlaget for
taffeland, troldand og hvinand, der i forskellig grad lever af hvirvelløse dyr på bunden. Blishøne,
der lever af vegetation, samt toppet skallesluger, der delvis lever af fisk, påvirkes også af det
ustabile fødegrundlag
Opstrøms projektområdet, ligger Natura 2000 område nr. 39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber
og Mønsted Ådal. Området omfatter Habitatområde H39.
3.10.6 Vandplan

Danmark er i lighed med de øvrige EU medlemslande forpligtet til at implementere Vandrammedirektivet fra EU. I Danmark er der udarbejdet vandplaner for de hovedvandoplande, som Danmark er opdelt i.
Ved implementeringen af Vandrammedirektivet og de dertilhørende vandplaner er vandløbsmålsætninger ændret således, at vandløb inddeles i 5 kvalitetsklasser: høj, god, moderat, ringe og
dårlig. Til hver af disse klasser knyttes krav. Generelt skal vandløbene som minimum have en
god økologisk tilstand. I indeværende vandplanperiode, som løber frem til 2015, baseres tilstanden på smådyrssammensætningen. Som udgangspunkt er kravet for god økologisk tilstand en
faunaklasse 5.
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I Vandplanen for Hovedvandopland 1.2 Limfjorden fremgår det, at Jordbro Å og tilløbene inden
for projektområdet har miljømål om god økologisk tilstand. Den nuværende tilstand af Jordbro Å
gennem projektområdet er fordelt mellem moderat og god økologisk tilstand. Skindermose Bæk
har god økologisk tilstand, mens landkanalen i den sydlige del af projektområdet har moderat
økologisk tilstand. Tilstandene kan ses på Figur 23. Siden forundersøgelsen er de endelige vandplaner blevet godkendt. I forbindelse med arbejdet med de endelige planer er vandløbene
Kvosted Bæk og Brededal grøft taget ud af planerne og der foreligger derfor ikke en nuværende
og fremtidig tilstand for disse.

Figur 23

Nuværende økologiske tilstand i vandløb i projektområdet (www.naturstyrelsen.dk)

I vandplanen er der opstillet en målsætning om god økologisk tilstand (svarende til faunaklasse 5
og 6) i Jordbro Å, samt de målsatte tilløb. Miljømålene fremgår af Figur 24.
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Figur 24

Miljømål (faunaklasser) i vandløb jævnfør vandplan 1.2 Limfjorden
(www.naturstyrelsen.dk)

Der er for dele af Jordbro Å anvendt undtagelse med forlængelse af tidsfristen grundet uforholdsmæssige store omkostninger, de berørte strækninger fremgår af Figur 25.

Figur 25

Dele af Jordbro Å har forlænget tidsfrist til opnåelse af god økologisk tilstand
(www.naturstyrelsen.dk)
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3.10.7 Vandløbsregulativer

Dimensioner og krav til vedligeholdelse af Jordbro Å er fastlagt i Viborg amts regulativ for Mønsted - Jordbro Å fra 2003. Dimensioner og krav for Kvosted Bæk er fastlagt i Viborg Kommunes
regulativ fra 1987.
3.11 Plante- og dyreliv
Generelt er projektområdet præget af arealer i omdrift ligesom de omgivende arealer er kraftigt
kulturpræget. Der er derfor begrænsede terrestriske naturværdier i og omkring projektområdet,
se endvidere Naturstyrelsens registrering fra 2014.
De § 3 registrerede natur arealer har en lav værdi og bærer præg af kultivering og manglende
pleje.
3.11.1 Natura 2000

Jordbro Å har udløb i Hjarbæk Fjord, som er en del af EF-habitatområde nr. 30. Området omfatter også arealerne omkring de nederste 300 m af Jordbro Å. Grundlaget for udpegningen er arterne: odder, damflagermus, bæklampret og stor kærguldsmed.
3.11.2 Bilag II og Bilag IV

De sandsynlige tilstedeværende arter odder og bæklampret er omfattet af habitatdirektivets bilag
II og IV. Der er i 2004 registreret enkelte individer af grøn kølleguldsmed som også er omfattet
af bilag II og IV.
Damflagermusen som findes i de opstrøms liggende Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber er ligeledes omfattet af habitatdirektivets bilag II og IV.
3.11.3 Vandløbskvalitet

Jordbro Å og Kvosted Bæk er kraftigt reguleret i projektområdet, hvilket også ses på vandløbskvaliteten, som for størstedelen er moderat økologisk tilstand. Vandløbsbunden er relativt blød i
begge vandløb og der er en begrænset fysisk variation. Jordbro Å er på strækningen domineret
af pindsvineknop, som typisk betinger, og er udtryk for, en relativ hårdhændet vedligeholdelse.
Brededal Grøft er kraftigt reguleret og har et ringe fald på den nedre åbne strækning, hvilket giver sig udtryk i en dårlig økologisk tilstand, baseret på oplysninger fra vandplanerne i udkast.
Skindermose Bæk har et relativt stort fald og en god økologisk tilstand. Der er i nyere tid udført
et projekt for etablering af faunapassage ved Drontemølle Dambrug.
Der er to større faunaspærringer i Mønsted Å længere opstrøms i Jordbro Å systemet samt en
række spærringer i tilløbene. Derudover er den øvre del af Brededal Grøft rørlagt.
3.11.4 Fisk

Jordbro Å systemet huser en relativ stor ørredbestand og udsætningsplanen for systemet fra
2008 angiver, at der kun er behov for en årlig udsætning på 5.000 stk. ørred yngel i den øvre del
af Jordbro Å. Udsætningsplanen angiver, at der ikke er behov for supplerende udsætninger i
Kvosted Bæk og Skindermose Bæk.
Indtag af vand til vådområder og dannelse af søer kan have en negativ effekt på vandrefisk, især
ørreder. Havørreden gyder i vandløbene fra november til februar og ynglen trækker til havs, typisk mellem 1 og 3 år efter klækning. Her undergår ørredynglen i det tidlige forår en række fysiologiske, morfologiske og hormonelle ændringer, der under et kaldes ”smoltifikation”. I denne periode er ørredynglen, ”smolten” blevet til en funktionel saltvandsfisk, der migrerer nedstrøms i
vandløbene for at vokse op i havet.
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Figur 26 Havørred fra Jordbro Å

Den generelle antagelse er, at smolten har en passiv nedstrøms migration. Der er dog indikationer på, at smolten i hvert fald i perioder har en aktiv vandring. Tidligere undersøgelser foretaget
af DTU Aqua har vist, at der i forbindelse med vådområder med sødannelse kan ske relativt store
tab af ørredsmolt i disse. Smolten går tabt på grund af prædation fra fisk og fugle ligesom den
forsinkelse søerne skaber, kan forårsage at smolten mister sin saltvandstolerance og derved er
tvunget til at blive i vandløbet. Her vil de være udsat for en stor risiko for prædation og intraspecifik konkurrence. Den generelle antagelse er, at der ved en fordeling af vand sker en tilsvarende
fordeling af smolt.
Ud over ørred må det forventes, at der findes arter som bæklampret, ål, gedde, skalle og hundestejler.
3.11.5 Fugle

Der er ikke særlige fugleinteresser i projektområdet, dog må det forventes, at trækfugle som
f.eks. gæs vil bruge området som rasteplads. Der er gjort enkelte observationer af isfugl i området.
3.12 Landskabelige og kulturhistoriske interesser
Ud over udpegningen af Jordbro Ådal som særligt beskyttelsesområde, hvor naturværdierne og
de kulturhistoriske, geologiske og landskabelige værdier skal beskyttes er der ingen kulturhistoriske interesser eller fredninger.
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4.

DETAILPROJEKT

4.1

Projektets hovedtræk og udfordringer
I forbindelse med vådområdeprojektet i Jordbro Å har der indledningsvis været diskuteret flere
forskellige idéskitseprojekter. Samtidig med at projektet skal fjerne kvælstof er der i projektbeskrivelsen lagt vægt på, at der også skal tages mest mulig hensyn til for Jordbro Å's bestand og
produktion af havørred.
Efter en introduktion til de eksisterende forhold i Jordbro Å, er det mest nærliggende projekt at
genskabe det tidligere forløb af Jordbro Å igennem projektområdet og dermed skabe et naturligt
mæandrerende vandløb, som medfører periodevise oversvømmelser af ådalen. Velvidende at en
del af området havde sat sig, var den første idéskitse, at genskabe en del af åen og på den nederste lave del af pumpelaget at skabe en sø, som var adskilt fra Kvosted Bæk og Jordbro Å.
Samtidig skulle Kvosted Bæk og Skindermose Bæk lægges tilbage i sit tidligere forløb og have
sammenløb med Jordbro Å centralt i projektområdet (Figur 27).

Figur 27

Indledende idéskitse, som måtte forkastes pga. store sætninger af terrænet, som følge af
afvandingsforhold.
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Efter en gennemgang af højdemodellen og en indledende konsekvens beregning af oversvømmelsens udbredelse i pumpelaget, hvis de eksisterende diger ikke var til stede, viste dog med al tydelighed, at det ikke var muligt at genskabe de tidligere vandløbsforløb uden at skabe store
oversvømmelser i form af en permanent sø i Jordbro Å, se bilag 20.

Figur 28

Eksisterende oversvømmelser og afvandingsforhold ved eksisterende forhold uden diger.

Det endelige projekt er således baseret på en fortsat adskillelse af pumpelaget/projektområde og
de to vandløb Jordbro Å og Kvosted Bæk.
4.2

Projektforslag
Hovedtrækkene i det endelige projekt er, at der skal skabes en ca. 109 ha stor sø med en vandspejlskote i + 1,25 m i pumpelaget øst for Jordbro Å og en sø på 8 ha med en mere varierende
vandspejlskote, som vil ligge omkring kote + 1,00 m i det lille pumpeafvandede område vest for
Jordbro Å.
Vandtilførslen til projektområdet vil komme fra en andel af vandføringen fra Jordbro Å og Kvosted
Bæk, samt det fulde bidrag fra landkanalen. Den lille sø i projektområdet vest for Jordbro Å vil
blive forsynet med vand fra Brededal Grøft og Jordbro Å.
Ved etablering af en sø med vandspejl i kote + 1,25 m vil der være en gennemsnitsdybde i søen
på 0,7 m, mens søen vest for Jordbro Å med vandspejl i kote + 1,00 m vil have en gennemsnitsdybde på 0,50 m.
For at få fordelt vandet i hele søen og samtidig begrænse vandføringen i de enkelte bygværker,
skal indløbet til den store sø fordeles på en række bygværker rundt om søen. Der er i forundersøgelsen undersøgt flere forskellige muligheder for at lede en større eller mindre del af Jordbro Å
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og Kvosted Bæks vandføring ind igennem projektområdet. Mængden af vand til projektområdet
vil dog influere på en række faktorer og konsekvenser som eksempelvis kvælstofomsætningen,
smoltdødeligheden, vandkvaliteten i de nye søer og i vandløbene. De forskellige scenarier fra forundersøgelsen er sammenfattet i nedenstående Tabel 7 og Tabel 8. Som det fremgår, blev der i
forundersøgelsen arbejdet med en vandtilførsel fra Jordbro Å på alt mellem knap 10 % og 100 %
af årsmiddelvandføringen. Samt tilsvarende varierende bidrag fra Kvosted Bæk.
Tabel 7

Oversigt over scenarie 1 og 2 fra forundersøgelsen. Tabellen angiver for hvert scenarie
andelen af den samlede vandføring i Jordbro Å og Kvosted Bæk som ledes til den store
sø. Desuden angives de beregnede konsekvenser for kvælstoffjernelsen.

Sce 1
% del af Kvosted Bæk og
Jordbro Å
Vandtilførsel til stor sø
Projektområde
Kvælstoffjernelse
lille sø -8 ha
Omsætning fra
direkte opland
Ekstensivering af landbrug
Kvælstoffjernelse
stor sø – 109 ha
Samlet kvælstoffjernelse
Arealspecifik
kvælstoffjernelse
Tabel 8

%

Sce 2

10

20

30

40

50

150
140

300
140

450
140

600
140

750
140

508

508

508

508

508

625

625

625

625

625

kg N / år
kg N / år

6.550

6.550

6.550

6.550

6.550

3.577

5.810

7.536

8.933

10.085

kg N / år
kg
N/ha/år

11.260

13.493

15.219

16.616

17.768

80

96

109

119

127

l/s
ha
kg N / år
kg N / år

Oversigt over scenarierne fra de supplerende beregninger (bilag 16). Scenarie 1 og 2 i
tabellen svarer til scenarie 1 og 2 i ovenstående tabel. Mens scenarie 3 og 4 er de scenarier der blev regnet på i bilaget.

Sce 1

Sce 2

10/10

50/50

Sce 3
0/100

Sce 4
100/10

% del af Kvosted Bæk /
Jordbro Å

%

Vandtilførsel til stor sø
Projektområde

l/s
ha

150
140

750
140

1380
140

250
140

Kvælstoffjernelse
lille sø -8 ha

kg N / år

508

508

508

508

Omsætning fra
direkte opland

kg N / år

625

625

625

625

Ekstensivering af landbrug
Kvælstoffjernelse
stor sø – 109 ha

kg N / år

6.550

6.550

6.550

6.550

kg N / år

3.577

10.085

12.692

6.070

Opholdstid stor sø
Samlet kvælstoffjernelse

dage
kg N / år

63
11.260

13
17.768

7*
20.375

36
13.753

80

127

146

98

Arealspecifik
kvælstoffjernelse

kg N/ha/år

*6,85 dage. Forudsættes at vandspejlet holdes i kote 1,25 (årsmiddel). Det vil kræve et udløbsstryg fra søen

Efter forundersøgelsen blev der regnet på et alternativt scenarie, som er en mellemløsning af
scenarie 1 og 2. Ved denne løsning ledes 33 % af årsmiddelvandføringen i Jordbro Å til søen.
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Tabel 9

Oversigt over scenarie 1 og 2 fra forundersøgelsen, samt scenariet fra de alternative beregninger.

Sce 1
Sce 2
% del af Kvosted Bæk
%
10
50
% del af Jordbro Å
%
10
50
Vandtilførsel stor sø
l/s
150
750
Projektområde
ha
140
140
Kvælstoffjernelse lille sø – 8 ha
kg N / år
508
508
Omsætning fra direkte opland
kg N / år
625
625
Ekstensivering af landbrug
kg N / år
6.550
6.550
Kvælstoffjernelse stor sø – 109 ha
kg N / år
3.577
7.536
Samlet kvælstoffjernelse
kg N / år
11.260
17.768
Arealspecifik kvælstoffjernelse
kg N/ha/år
80
127
*I april og maj ledes 8 % og i de øvrige måneder 33 %. 28 % er gennemsnit

Alternativ
0
28*
391
140
508
625
6.550
6.679
14.361
103

Der er ved alle scenarierne en risiko for smolttab. For at begrænse dette mest muligt, blev det
ved detailprojekteringens opstart besluttet, at gennemføre projektet med en vandtilførsel fra
Jordbro Å til søen på 10 % af medianminimumvandføringen og tilsvarende fra Kvosted Bæk I detailprojekteringen er der således arbejdet med et scenarie, hvor der ledes 10 % af medianminimumvandføringen i Jordbro Å til søen via tre indløbsbygværker, samt 10 % af medianminimumvandføringen i Kvosted Bæk, som ledes til søen via et indløbsbygværk.
Nedenstående afsnit vil behandle detaljerne i scenariet.
4.2.1

Indløbsbygværker

Som beskrevet i det overstående er der regnet med tre indløbsbygværker i Jordbro å, som leder
vand til den store sø. Bygværkerne er dimensioneret efter, at de samlet skal lede 83 l/s, svarende til 10 % af medianminimumvandføringen i Jordbro Å på projektstrækningen.
Bygværkernes placering frem går af Figur 29 og Figur 30.

Figur 29

Oversigtskort over den nordlige del af projektområdet med angivelse af placeringen af
indløbsbygværket til den lille sø, samt udløbsbygværket fra den store sø.
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Figur 30

Oversigtskort over den sydlige ende af projektområdet med angivelse af indløbsbygværkernes placering i Jordbro Å og Kvosted Bæk.

Rørene er dimensioneret ved hjælp af et regneark om tryktabsberegninger, hvori rørets ruhed,
enkelttab, vandets viskositet og densitet, Reynolds tal, friktionstal, tryktab pr. meter og rørets
tryktab indgår. Beregningen tager udgangspunkt i vandstandsforskellen mellem Jordbro Å ved
medianminimumsvandføringen og det projekterede vandspejl i kote + 1,25 m i søen.
Rørdimensionerne i bygværket i Kvosted Bæk er dimensioneret efter samme principper som bygværkerne i Jordbro Å.
For at sikre vandudskiftningen i den lille sø (også benævnt ”eng”) ved Sdr. Ørum, etableres et
bygværk i Jordbro Å i St. 18.800 m. Dette er dimensioneret efter samme principper som bygværkerne der leder vand til den store sø. Der regnes med et vandspejl i den lille sø i kote + 0,95
m ved medianminimumvandføring i Jordbro Å.
Tabel 10 viser en oversigt over de beregnede rørdimensioner ved de enkelte indløbsbygværker.
Tabel 10

Rørdimensioner

Indløbsbygværk
Eng (St. 18.800 m)
Kvosted (3.350 m)
Kvosted (3.350 m)
1 (St. 17.000 m)
2 (St. 17.150 m)
3 (St. 17.100 m)

Du
[mm]
200
110
110
200
200
200

Di
[mm]
175
103
103
175
175
175

Flow
[l/s]
14
3,9
3,9
28
26
25

Rørtype
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast

Rørlængde
[m]
20
16
16
20
20
20

Vandstandsforskel [m]
0,08
0,078
0,078
0,33
0,29
0,26

Beregninger viser, at rørdimensionerne angivet i Tabel 10 opfylder kriterierne om tilførsel af 10
% af medianminimumvandføringen i Jordbro Å til søen. Med de givne forudsætninger er det nødvendigt, at have to rør ved bygværket i Kvosted Bæk med de angivne dimensioner for at opnå
den ønskede vandføring. Rørene etableres som dykkede rør på både åsiden og søsiden af diget
og lægges med en hældning på 2 ‰ gennem digerne. Tabel 11 angiver ind- og udløbskoter for
bygværkerne, som sikrer at det ønskede flow gennem bygværkerne overholdes ved en medianminimumvandføring.
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Tabel 11

Ind- og udløbskoter for de enkelte bygværker, fastlagt efter medianminimumvandføringen i henholdsvis Jordbro Å og Kvosted Bæk.

Indløbsbygværk
Eng (St. 18.800 m)
Kvosted (3.350 m)
1 (St. 17.000 m)
2 (St. 17.150 m)
3 (St. 17.100 m)

Vandspejl vandløb v. med.min.
[m]
1,02
1,33
1,55
1,50
1,51

Vandstand over
indløbskote
[m]
0,4
0,17
0,65
0,60
0,54

Indløbskote
[m]
0,62
1,16
0,90
0,90
0,97

Udløbskote
[m]
0,58
1.13
0,86
0,86
0,71

Indløbsbygværkerne skal etableres som et tæt PVC-rør, der placeres i en 30˚ vinkel pegende
nedstrøms for at mindske risikoen for at smolt trækkes med ind i projektområdet. På Figur 32 er
vist en skitsetegning af et indløbsbygværk til projektområdet.
Materialer og udførelse af indløb
Til indløbene anvendes PVC SN8- rør/Ultra-SN8-rør for dimensioner på Ø 200 og mere. For dimensioner mindre end eller lig med Ø160 mm anvendes glatte PVC-kloakrør. Alle plastrør skal
være SN8-rør. Rørene skal være rødbrune og skal være DS-mærkede.
Der henvises generelt til Danva´s vejledning nr. 54 vedr. brug af plastrør til vand- og afløbssystemer, seneste udgave og til DS 430, 2. udgave, april 1986. ”Lægning af fleksible ledninger af
plast i jord”.
Indløbene nedgraves i det eksisterende dige med en kronekote på + 2,65 m. efter placeringen af
røret retableres diget ved tilbagefyldning af det opgravede materiale.
Rørene lægges på min. 10 cm udjævningslag. Omkringfyldning foretages til 10 cm over top af rør
med grus med maksimal kornstørrelse 16 mm. Omkringfyldning skal ske under omhyggelig
stampning. Tilfyldning på de yderste 2 m mod åen skal dog udføres med lerholdigt fyld (bentonit
materialer) for at hindre gennemsivning i grus langs med røret.
Indløbsrørene placeres med bunden i en ind- og udløbskote som angivet i Tabel 11 og dermed
med et fald mod søen på 2 ‰. Der udgraves en 1,0 m bred kanal til søen med en bundkote på +
0,75 m, hvor terrænet ligger højere og et anlæg i 1:3. Kanalerne vil have en længde på ca. 50 m
fra diget til søen.

Figur 31

Princip skitse af tværsnit i grøft fra indløbsbygværk, bundkote i kote + 0,75 m, bundbredde på 1 m og anlæg 1:3

Det lukkede rørsystem ved bygværkerne kræver, at der løbende bliver ført tilsyn med bygværkerne, for at sikre at det fungerer hensigtsmæssigt. For at begrænse vedligeholdelsen, skal røre-
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ne placeres fri af brinken, så de kan holde sig selv fri for aflejringer.

Figur 32

4.2.1.1

Skitsetegning af indløbsbygværk til projektområdet.

Virkemidler til at undgå smolttab i indløbsbygværket

For at minimere risikoen for, at smolt svømmer ind i røret, vendes rørene ved indløbsbygværkerne nedstrøms med en 30⁰ hældning bagud. Behovet for afgitring skal vurderes af den ansvarlige
myndighed, såfremt afgørelsen bliver, at det vil være nødvendigt med afgitring, så foreslås følgende løsning. Der kan etableres et lodret metalgitter, som adskiller vandløb og rørindløb. Ved at
placere nettet fra bredden opstrøms indløbet og skråt ud til 0,5 m fra indløbet og derefter parallelt med bredden forbi indløbet, dannes der en naturlig adskillelse mellem indløb og å, som stadig
tillader den nødvendige vandføring. Gitteret udføres af et 0,5 m højt og 3,0 m langt galvaniseret
RIO-net af 4 mm tråd med maskevidde på 50 x 50 mm. Nettet fastgøres til tre nedrammede pæle Ø 8 – 10 cm af Robinie. Der kan være behov for løbende besigtigelse og vedligehold med rydning af vegetationen foran rørindløbet, ligesom rensning af gitteret kan være nyttigt. Dette kan
udføres samtidigt med grødeskæringen. Figur 33 viser en principskitse af indløbsbygværket set i
fugleperspektiv.
Den skrå vinkel, vil, udover at mindske risikoen for fejlvandring af smolt, medføre mindre risiko
for, at røret stoppes til af organisk materiale fra vandløbet.

Figur 33

Principskitse af indløbsbygværket set i fugleperspektiv

40

TEKNISKE OG BIOLOGISKE FORUNDERSØGELSER FOR VÅDOMRÅDEPROJEKT VED JORDBRO Å

4.2.2

Udløbsbygværker

I forbindelse med forundersøgelsen blev der foreslået to forskellige løsninger til udløbsbygværker
fra søerne. Dels et forslag om et brøndafløb med kuppelrist og rørudløb i Jordbro Å og dels en
bred overløbskant i det eksisterende dige, som skaber en diffus strøm fra projektområdet.
I forbindelse med nærværende detailprojektering er der desuden regnet på muligheden for at
etablere et rørudløb fra den store sø. Under de givne forudsætninger, med et fast vandspejl i søen i kote + 1,25 m og et vandspejl i Jordbro Å i kote + 1,0 – 1,20 m afhængig af vandføringen,
vil det kræve et rør med en indvendig diameter på ca. 500 mm, at lede de ca. 117 l/s (baseret
på medianminimumvandføring i Jordbro Å) som der kræves for at vandspejlet i søen holdes i kote
+ 1,25 m. Røret vil skulle være dykket på både sø- og åsiden. Det vil kræve afgitring og dermed
løbende vedligeholdelse. Da flowet gennem røret vil være styret af tryktabet, vil flowet variere alt
efter vandstanden i Jordbro Å. Det vil derfor medføre, at vandspejlet i søen vil kunne falde i perioder med lav vandstand i Jordbro Å, mens det omvendt vil kunne overstige kote + 1,25 i perioder med meget høj vandstand i Jordbro Å.
Løsningen med brønd med kuppelrist, vil have mange af de samme udfordringer som ovenstående. Det er derfor vurderet, at den mest hensigtsmæssige løsning ved udløbsbygværket fra den
store sø, er en bred overløbskant.
4.2.2.1

Overløbskant

Overløbskanten etableres nedstrøms strækningen, hvor den eksisterende pumpestation skal nedrives efter anlægsfasen, omkring St. 18.900 m. Overløbskantens længde defineres af det ønskede flow over kanten. Ved tre indløbsbygværker i Jordbro Å, et indløbsbygværk i Kvosted Bæk og
bidraget fra landkanalen vil der skulle løbe 95 l/s over kanten, det vil kræve en længde på 5 m.
Overløbskanten skal etableres med en stålplade der sikrer, at kanten holdes i kote + 1,2 m.
Overløbet skal erosionssikres på bunden og på kanterne.
Tabel 12

Bygværker
i Jordbro Å
3

Figur 34

Dimensionering af udløbsbygværk

Udløbsflow
[l/s]
95

Vandspejl
[m]
1,25

Stemmekant,
højde [m]
1,2

Stemmekant,
bredde [m]
5

Hydraulisk vandstand
over kanten [m]
0,05

Tegning af overløbskant i eksisterende dige, se bilag 19

Den brede overløbskant vil skabe et bredt diffust udløb og skabe en så lille lokkestrøm for opstrøms migrerende havørreder som mulig. En overløbskant vil medføre, at der vil være en bred
åbning ind til projektområdet. I de ekstreme situationer, hvor vandspejlet i Jordbro Å ved udløbet
af projektområdet overstiger kote + 1,25 m vil der derfor være en direkte forbindelse mellem
vandløbene og projektområderne. Der vil således ikke være en begrænsning på, hvor meget
vand, der kan løbe baglæns ind i projektområdet i disse situationer, som forventes at ske få dage
om året.
I disse situationer vil op- og nedtrækkende fisk samtidig kunne svømme frit ind i projektområdet.
Det vurderes dog ikke sandsynligt, at optrækkende havørreder i disse ekstreme afstrømningssi-
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tuationer vil vandre ind i søen, da lokkestrømmen og vandføringen i Jordbro Å vil være tilsvarende meget større.
Overløbets udførelse
Overløbet udføres ved en afgravning af det eksisterende dige med en kronekote på + 2,0 m til
underkanten af erosionssikringen. Der udgraves en kanal gennem banketten mod søen med en
bundkote i + 1,00 m og en bundbredde på 5,0 m med anlæg 1:1,5. Erosionssikringen på bankettens skråning føres med ind i kanalen. Overskydende jord kan deponeres i banketten foran dige
mod søen.
Overløbskanten udføres som en 5 mm stålplade 6,50 x 0,30 m som placeres med overkanten i
kote + 1,25 m med en tolerance på max. 5 mm fra vandret og +/- 10 mm på koten.
Ind mod søen udføres en erosionssikring over 2,0 m med 100 ‰ fald og mod Jordbro Å over 8 m
med 25 ‰ fald til kote + 1,00 m.
Erosionsbeskyttelsen udføres med et 0,20 m lag af 16/64 mm sten på bunden og neden for overløbet 0,3 m op ad skråningsanlægget til 0,2 m over bundkoten på stryget neden for overløbet.
Stenlaget efterfyldes med groft grus. På åsiden benyttes desuden 200/300 mm sten for at sikre
et diffust udløb over skråningsanlægget.
Passage af overløbet overlades til kommunerne i forbindelse med etablering af en cykel/gangsti
på digekronen.
Tegning af udløbsbygværket fremgår af bilag 19.
4.2.2.2

Udløb lille sø

Udløbet fra den lille sø etableres som et frit udløb til Jordbro Å, ved at skabe en åbning i diget
omkring St. 19.150 m, hvor kronekoten er + 1,9 m. Åbningen skabes som en terrænregulering
med en bundbredde på 2 m i kote + 0,9 m og et fladt anlæg på 1:2 m. For at sikre fastholdelsen
af kote +0,9 m i udløbet, placeres en 10 mm stålplade bestående af en række sektioner med en
samlet bredde på 3 m og en højde på 1 m på tværs af åbningen. Pladerne placeres lodret i udløbets bredde og presses ned således at pladens overkant er i kote + 0,88 m, 2 cm under tærsklens bundkote. Efterfølgende stensikres der omkring tærsklen. Stålpladen opdeles i en række
sektioner, således at entreprenøren kan udføre arbejdet ud at skabe et for stort vandtryk på stålpladen under arbejdet.
Vandstanden i Jordbro Å vil på strækningen kun i sjældne tilfælde komme under kote + 0,9 m og
der vil derfor som udgangspunkt, altid være fri forbindelse mellem søen og Jordbro Å. Da vandføringen i Jordbro Å er langt større end den lokkestrøm åbningen kan medføre, vil risikoen for fejlvandrende ørred være begrænset.
4.2.3

Jordarbejde for vandløb og grøfter

Brededal Grøft skal omlægges i den vestligste del af projektområdet, således at den fulde vandføring løber ind i den nye sø på 8 ha. Brededal Grøft tilfyldes på en ca. 450 m lang strækning, se
Bilag 11.1. Vandet fra Brededal Grøft ledes frit ud over terrænet ved at afgrave kanten af det eksisterende forløb umiddelbart før tilfyldningen til kote + 2,2 m.
Der er ikke kendskab til dræntilløb til Brededal Grøft på strækning fra arealerne syd for grøften.
Træffes der dræntilløb i forbindelse med tilfyldningen skal tilsynet informeres. Drænene kan evt.
forlænges til fremtidig udløb i den nye sø eller ledes til Jordbro Å ved et nyt dræn i grøften, som
fyldes op.
Strækningen af den eksisterende Brededal Grøft nedstrøms denne omlægning skal tilfyldes til
omgivende terræn + 5 cm. Grøften tilfyldes med jord opgravet fra det nye vandløb, med tilkørt
af fyld, som må være afgravet ved udløbet og pløjejord fra bunden af den kommende sø og ved
at banketten dozes ind over vandløbet. Opfyldningen til 0,2 m under terræn komprimeres ved
kørsel med bæltemaskine. De øverste 0,2 m udlægges og afrettes til 5 cm over det omgivende
terræn. Der afsluttes med jord fra banketterne. Mod Jordbro Å opfyldes så diget fremstår ubrudt.
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I den sydlige del af projektområdet skal Landkanalen tilfyldes på en 50 m lang strækning, således at der ikke længere er forbindelse mellem denne og Jordbro Å, se bilag 11.1. Landkanalen tilfyldes med tilkørt af fyld, som må være pløjejord fra bunden af den kommende sø og ved at banketten dozes ind over vandløbet. Opfyldningen til 0,2 m under terræn komprimeres ved kørsel
med bæltemaskine. De øverste 0,2 m udlægges og afrettes til 5 cm over det omgivende terræn.
Der afsluttes med jord fra banketterne.
Der er ikke kendskab til dræntilløb til landkanalen, men det forventes at arealerne syd og øst for
Landkanalen er drænet til denne. Afløbet fra disse dræn sikres fortsat afløb ved at afrømme terrænet nord for Landkanalen til kote + 2,2 m, så drænvandet frit kan fordele sig i projektområdet.
Der er en række grøfter i projektområdet, som ved en projektrealisering vil bliver placeret under
permanent vanddække i søen. Af hensyn til sikkerheden ved færdsel i området skal disse grøfter
udjævnes ved en afrømning af kanterne og pløjejord langs grøften, så bundkoten af tilfyldningen
ikke er mere end 0,2 m under det omgivende (evt. afgravede) terræn. Se Figur 35 for en principtegning af tilfyldningen. Bilag 11.1 viser en oversigt over hvilke grøfter det vil være relevant at
udjævne.

Figur 35

Detailtegning af tilfyldning af grøfter i projektområdet

I forbindelse med anlægsarbejde i projektområdet, skal området ryddes for gammel hegning,
træer, buske og affald.
4.2.4

Jordarbejde for sikring af diger

Det skal sikres, at der ved etablering af søen ikke kommer frit vand helt ind til digefoden på de
eksisterende diger, da dette vil kunne medføre erosion i digefoden.
I den nordlige del af projektområdet langs med diget mod Kvosted Bæk og mod Jordbro Å ved
udløbet er vanddybden i søen 0,50 m – 1,0 m. Her vil de eksisterende diger kunne udsættes for
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erosion på grund af bølgepåvirkningen, som med et frit stræk på 1,4 km fra sydvest vil kunne
generere bølger med en signifikant bølgehøjde på 0,34 m ved en vindhastighed på 18 m/ sek.
hen over søen. På andre strækninger med en vanddybde på mere end 0,2 m kan der også genereres bølger på 0,20 m med et frit stræk på 500 m.
Hvor vanddybden er under 0,20 m, dvs. terrænkoten under + 1,30 m, men over + 1,05 m, udføres sikringen med en 3 m bred banket i kote + 1,50 m / + 1,60 m, så vandet i søen ikke når ind
til digefoden, men en erosion af noget af banketten kan forekomme. I løbet af få år vil opvækst
af dunhammer og tagrør sikre mod yderligere erosion af banketten.
Hvor der er en vanddybde over 0,2 m, dvs. terrænkoten under + 1,05 m ved diget, men under
0,5 m, dvs. over kote + 0,75 m, skal banketten sikres ved at skubbe yderligere jord op foran
banketten med anlæg 1:6 til det eksisterende terræn. Denne flade skåning vil eroderes til en naturlig strandbred med lille vanddybde, der tillader opvækst af dunhammer og tagrør.
Hvor vanddybden er over + 0,5 m, dvs. terrænkoten er under + 0,75 m, skal banketten sikres
med en erosionsbeskyttelse med et stenmateriale af 16/64 mm sten, der vil være stabilt med
den beregnede bølgehøjde. Der udføres en 0,25 m tyk stenbeskyttelse med anlæg 1:2 fra kote +
1,50 m til + 1,00 m. Foran stenbeskyttelsen skubbes yderligere en 4 m bredzone op, som efter
erosionen vil danne en lavvandet zone foran stenbeskyttelsen, hvor der kan ske opvækst af dunhammer og tagrør.
Da den digitale højdemodel ikke er tilstrækkelig nøjagtig til at udtegne tværsnit i de projekterede
banketter, er der foretaget en opmåling af 28 tværsnit på 1400 m, hvor vanddybden er forventet
over 0,5 m. Opmålingen omfatter også en delstrækning, hvor en markvej langs diget helt eller
delvist kan erstatte banketten. Opmålingen har vist, at terrænet de fleste steder ligger noget lavere end vist på højdemodellen, typisk 0,20 m. På grundlag af opmålingen er det nødvendige volumen beregnet for typiske tværsnit og de strækninger med en vanddybde foran banketten på
mere end 0,5 m er fastlagt, så det kan dokumenteres, at erosionsbeskyttelsen med sten skal udføres på 750 m (strækningen fra profil 12-26).
På nedenstående Figur 36 og Figur 37 er de opmålte tværsnit puljet efter de aktuelle terrænforhold og vandstanden langs diget. For hver pulje er udarbejdet en detaljeret plan for erosionssikringen, hvorved anlægsudgifterne optimeres.
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Figur 36

Detailoversigt over erosionssikring på første delstrækning (profil 3 – 20) af det opmålte
forløb af diget

Figur 37

Detailoversigt over erosionssikring på anden delstrækning (profil 21 – 28) af det opmålte
forløb af diget
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Jorden til banketterne foran digerne skal af hensyn til økonomien udgraves i den kommende søbund, så transporten minimeres. Under pløjelaget er der imidlertid kun fundet tørv og gytje, som
på grund af det store organiske indhold vil omsættes og næsten forsvinde, når det iltes over
vandstanden i søen. Pløjejorden over tørven er delvist omsat, så pløjejorden består overvejende
af mineraljorde. Der vil dog fortsat være en andel af tørvejord i mulden, så banketterne skal fyldes op med en overhøjde, for at tage højde for omsætningen af tørveandelen. Banketterne skal
derfor opbygges af pløjejorden, som afgraves i søen mindst 10 m fra foden af banketten eller digerne. Da der anvendes pløjejord, kan banketten opbygges uden muldafrømning.
Arealer for afgravning kan vælges af entreprenøren, idet der dog skal undgås at anvende jord
med stort indhold af tørvejord. Det er dog obligatorisk, at der skal udføres afgravning ved de nye
indløb fra åen og i den sydlige del af søen i min. 10 m brede arealer til kote min.+ 0,75 m rundt
om de naturlige øer, der vil opstå med et vandspejl i kote + 1,25 m.
Med en vandstand i søen i kote + 1,25 m skal banketterne udføres til kote + 1,60 m ved diget og
+ 1,50 m 3,0 m fra diget. Herfra udføres banketten med et fald på 1:3 til naturligt terræn ved en
vanddybde under 0,20 m og 1:6 ved en vanddybde over 0,2 m. 4 m fra bankettens yderside kan
opfyldningen afslutte med et anlæg 1:3 til terræn.
Banketten komprimeres ved kørsel med bæltekøretøjer og afrettes til en tolerance på +/- 50
mm, som ikke må være énsidig.
Se Figur 38 for skitsetegning af erosionssikringen på de forskellige vanddybder.

Figur 38

4.2.5

Skitsetegning af erosionssikring ved digerne, se bilag 21.

Afværgeforanstaltninger ved Sdr. Ørum

Der er foretaget opmåling af terrænkoter og kælder/sokkelkoter ved bygningerne nærmest den
nye lille sø ved Sdr. Ørum. Figur 39 viser den geografiske placering af de relevante bygninger i
Sdr. Ørum.
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Figur 39

Geografisk placering af de relevante bygninger.

De indmålte koter fremgår af Tabel 13. Hvor der ikke er kælder er der opmålt en kote ved bunden af hoveddøren. Det fremgår af tabellen, at det laveste punkt, kote + 2,01 m, findes ved kælderskakten Ørumvej 88, dette er ca. en meter over det projekterede vandspejl i søen. Ejendommene ligger desuden beskyttet af det nuværende dige, som har en digekrone i kote + 1,9 m. Der
er aldrig ved de nuværende tilstande konstateret oversvømmelser i Sdr. Ørum og da diget bevares, vil projektet ikke medføre ændringer i de forhold.
Tabel 13

4.2.6

Oversigt over indmålte terræn- og sokkel/kælderkoter ved Sdr. Ørum.

Adresse

nr

Ørumvej
Ørumvej
Ørumvej
Ørumvej
Ørumvej
Ørumvej
Ørumvej
Ørumvej
Ørumvej
Ørumvej
Ørumvej

60
66
68
70
72
74
76
84
86
88
90

Terrænkote
DVR90 [m]
6,34
3,40
4,07
4,83
4,49
4,19
4,43
4,54
4,03
3,58
3,33

Kælder
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
ja

Kælderkote
DVR90 [m]
5,70
3,25
4,91
3,55
3,41
4,27
4,29
4,57
2,11
2,01
3,65

Supplerende oplysninger

Ingen kælder - indmålt ved hoveddør
Ingen kælder - indmålt ved hoveddør

Ingen kælder - indmålt ved hoveddør
Ingen kælder - indmålt ved hoveddør
Ingen kælder - indmålt ved hoveddør

Nedrivning af pumpestation og fjernelse af forbindelse mellem vestlige og østlige del af pumpelag

De eksisterende elinstallationer og pumper i pumpehuset skal afbrydes og fjernes. Det aftales
med tilsynet, om pumpelaget vil have komponenter og pumper.
Den eksisterende pumpebygning med kælder og udløbsbygværk skal nedrives og bortskaffes lovligt til genbrug, nedknusning og evt. deponering. Tørholdelse af udgravningen og hindring af indstrømmende vand til det afvandede areal er en del af arbejdet. Terrænet retableres til digeprofilet ved siden af pumpestationen.
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Den vestlige del af pumpelaget er i dag forbundet med pumpestationen via en grøft, der fører til
det vestlige dige ved Jordbro Å. Herfra er afvandingen sikret via et rør under Jordbro Å til forbindelse med pumpestationen. Dette forbindelsesrør skal afbrydes for at sikre, at der ikke sker en
”afvanding” af den store østlige sø som følge af vandstandsforskellen mellem den vestlige (kote
+ 1 m) og den østlige sø (kote +1,25 m). Forbindelsesrøret opgraves over en 5 m lang strækning
på hver sin side af Jordbro Å og der opfyldes og komprimeres med tilkørt bentonit i udgravningens bredde af 0,5 m.
Det eksisterende el kabel fra Energimidt skal afbrydes og henlægge som et dødt kabel.
4.2.7

Anlægsoverslag

Der skal relativt få anlægsarbejder til at gennemføre et vådområde projekt ved Jordbro Å.
Det vurderes at anlægsarbejdet kan udføres for en samlet anlægssum på ca. 600.000 kr.
Anlægsarbejdet er udspecificeret i Tabel 14.
Tabel 14

Anlægsoverslag

Arbejde

Enh.

Mængde

Enh. Pris

Rydning af bevoksning og hegn

Stk

1

10,000

10,000

Nedbrydning af pumpestation og underløb

Stk

1

35,000

35,000

Udgravning af nyt løb for Brededal Grøft

m

100

40

4,000

Tilfyldning af Brededal Grøft (Delvist)

m

100

50

5,000

Afværgegrøft til lille sø

m

0

70

0

Rør i indløb, inkl jordarbejde 5 stk. à 24 m

m

120

400

48,000

m

1200

50

60,000

Banket og strandbred på 0,50 - 1,0 m vanddybde (5 m )

m

850

170

144,500

Stenbeskyttelse på banket, 0,3 m3/m + 1,5 m geotekstil

m

850

150

127,500

Ekstra strandbred foran banket, vanddybde 0,2 - 0,5 m

m

Arbejdsplads, mobilisering og retablering

Sum
40,000

Banket på 0 - 0,50 m vanddybde (3 x 0,5 m)
3

630

40

25,200

3

45

50

2,250

Stenbeskyttelse af overløb

3

m

20

400

8,000

Stålplade i overløb

kg

80

20

1,600

Udløb med spuns fra den lille sø

Stk

1

8,000

8,000

3

Udgravning af overløb

m

Udløb fra lille sø, erosionssikring

m

4

400

1,600

Tilfyldning af landkanal mod syd

m

30

80

2,400

Fordelerkanaler
Udjævning af kanaler og grøfter med mindre end 0,5 m
vand

m

130

40

5,200

m

1000

30

30,000

Diverse ikke opmålte arbejder

%

7.0

558,250

41,750

Budget for anlægsarbejder

600,000

Anlægsoverslaget omfatter ikke udgifter til tilsyn af anlægsarbejde, lodsejerforhandlinger, jordfordeling, erstatninger eller matrikulær besigtigelse.
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5.

PROJEKTETS KONSEKVENSER

5.1

Afvandingsmæssige forhold
De fremtidige afvandingsmæssige forhold i projektområdet er beregnet ud fra de fremtidige
vandspejle i projektområdet. Disse vil være hhv. kote + 1,00 m ved Brededal Grøft og i kote +
1,25 m øst for Jordbro Å. Ud af et samlet projektområde på 140 ha, vil i alt 117 ha være vanddækket. De omgivende arealer vil have en tilstand fra sump til tør eng. Den sydlige del af projektområdet vil have de største sammenhængende områder af eng, mens der i det øvrige projektområde er begrænsede områder med eng.
Beregning af afvandingsforholdene er foretaget ved at projicere det fremtidige søvandspejl
vandret ud i terrænet og derefter fratrække terrænkoten fra denne "vandspejlskote". Ofte tager
man hensyn til, at der er behov for at kunne afvande sine dræn med 2 ‰, men i dette klart definerede projektområde vil der ikke være dette hensyn at tage.
Den højdemodel, som er anvendt til at beregne de fremtidige afvandingsforhold er terrænmodellen minus 20 cm, således at denne svarer til de opmålte forhold.
De projekterede afvandingsforhold er vist på Bilag 12 og andelen af de forskellige afvandingsklasser er gengivet for hhv. de eksisterende og projekterede forhold i Tabel 15. De eksisterende
forhold skal dog tages med et vist forbehold, som tidligere beskrevet.
Tabel 15

Oversigt over afvandingsforhold for det samlede projektområde

Eksisterende
ha
Vanddækket
Sump
Våd Eng
Fugtig Eng
Tør Eng
>1m tør eng
I alt

Projekteret
ha
0,0
0,0
9,7
36,6
36,2
57,5
140,0

117,0
8,7
5,0
2,2
1,33
5,8
140,0

De fremgår af Bilag 12, Tabel 15 samt nedenstående Figur 40 at de fremtidige afvandingsforhold
bliver meget ensformige med meget få arealer med eng. Hele 85 % af projektområdet vil efter
projektets gennemførelse være oversvømmet. Man kan forvente at, hvor der er vanddybde større
end 0,50 m vil der være frit vandspejl. De arealer, som ifølge Bilag 12.2, har vanddybder under
0,50 m vil afhængig af den fremtidige pleje af arealet formentlig være dækket af rørskov. Særligt
arealerne omkring den lille sø vil være under risiko for tilgroning med rørskov.
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Figur 40

Udsnit af de fremtidige afvandingsforhold i projektområdet.

De arealer, som afvander til Landkanalen, afvander i den eksisterende situation til et vandløb
med en vandspejlskote omkring kote + 1,70 m. I fremtiden ved ændring af Landkanalens funktion vil markerne afvande til søen med vandspejl i kote + 1,25 m. Der vil således ske en forbedring af disse marker mod syd og øst, og yderligere redegørelse for konsekvenserne for disse
marker vurderes ikke nødvendig.
De øvrige omgivende arealer vil fortsat afvande til enten Jordbro Å eller Kvosted Bæk, hvor der
er uændrede forhold.
Sammenlignende vandspejlsberegninger i Jordbro Å før og efter projektgennemførsel viser, at
vandindtaget ved en medianminimumvandføring i Jordbro Å, vil medføre, at vandspejlet i Jordbro
Å, på strækningen langs projektet, vil være ca. 5 cm lavere efter projektgennemførsel. Denne
forskel forventes ikke at give anledning til nogen synlig forskel i Jordbro Å.
5.2

Vandtilførsel til søen
Da flowet gennem indløbsbygværkerne er styret af tryktabet, vil det variere med varierende
vandstand i henholdsvis Jordbro Å og Kvosted Bæk. Rørene i indløbsbygværkerne er dimensioneret efter en medianminimumvandføring i vandløbene. I situationer hvor vandstanden i vandløbene er højere end ved medianminimumvandføring, vil bygværkerne lede mere vand til søen. Omvendt vil bygværkerne lede mindre vand til søen i perioder, hvor vandstanden er lavere. Modelberegninger viser, at i perioder, hvor vandstanden er meget lav i Jordbro Å eller Kvosted Bæk
(vandspejl under kote +1,25 m), vil vandet kunne løbe fra søen til vandløbene via bygværkerne.
Dette vil hovedsageligt forekomme i vinterperioder med begrænset vandføring og grødefrie vandløb. Da vandgennemstrømningen gennem bygværkerne er styret af tryktabet mellem vandstandsforskellen i vandløbet og søen, vil det ikke gøre nogen forskel, at placere rørene dybere.
Tabel 16 viser en oversigt over det samlede indløb gennem bygværkerne til henholdsvis den lille
og den store sø. En mere detaljeret opgørelse fremgår af tabel 12 og 13 i bilag 18. I en vintermedianminimumsituation vil den lave vandstand i Jordbro Å og Kvosted Bæk betyde, at tre ud af
fire bygværker vil lede vand fra søen til åen. Denne situation vil dog kun sjældent forekomme, da
en meget begrænset vinterafstrømning ofte er kombineret med hård frost og der derfor sandsynligvis slet ikke vil blive ført vand i de perioder.
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Tabel 16

Oversigt over det samlede indløb til henholdsvis den lille og den store sø ved forskellige
karakteristiske vandføringer. En mere detaljeret oversigt fremgår af tabel 12 og tabel 13
i bilag 18. *Disse beregninger blev ikke stabile, da de vil ændre sig ind til der opstår en
ny ligevægt mellem vandstanden i søen og vandstanden i vandløbene.

Afstrømning

Samlet indløb lille sø
[l/s]

Manningtal

Medianminimum
Medianminimum
Sommermedian
Vintermedian
Medianmaksimum
Årsmedian
Årsmedian (dynamisk
højvandshændelse)

Samlet indløb stor sø
[l/s]

10
25
10
25
25
15

15
0
20
0
24
13

87
-13*
95
46
92
86

15

12-20

88

Indsættes en teoretisk kontraklap i bygværkerne ved modelberegningerne, kan oversigten i Tabel
17 og Tabel 18 give et billede af hvor stor en andel af den samlede vandføring i henholdsvis
Jordbro å og Kvosted Bæk der ledes til søen under de forskellige afstrømninger. Tabel 17 giver et
overblik over vandføringen, der bliver ledt fra Jordbro Å ved situationen med tre indløbsbygværker til den store sø, i forhold til den totale vandføring i Jordbro Å.
Tabel 17

Vandflow gennem indløbsbygværkerne i Jordbro Å i forhold til vandføringen i åen. Ved
højvandshændelsen er taget et gennemsnit da der er tale om varierende vandtilførsel.

Jordbro Å
Afstrømning
Årsmedian
Vintermedian
Medianminimum
Årsmedian (højvande)
Medianmaksimum
Sommermedian
Medianminimum

M
15
25
25
15
25
10
10

Sum
(total)
[l/s]

% af
Vandføring i Jordbro Å
78
48
0
51
78
84
79

6,6
3,6
0,0
4,3
2,6
8,2
9,5

Tabel 18 giver et overblik over vandføringen, der bliver ledt fra Jordbro Å og Kvosted Bæk, i forhold til den totale vandføring ved de forskellige scenarier. Tabellen gælder for den situation, hvor
der er tre indløbsbygværker til den store sø fra Jordbro Å, ét til den lille sø fra Jordbro Å og ét til
den store sø fra Kvosted Bæk.
Tabel 18

Vandflow gennem indløbsbygværkerne i henholdsvis Jordbro Å og Kvosted Bæk i forhold
til vandføringen i åen. Ved højvandshændelsen er taget et gennemsnit da der er tale om
varierende vandtilførsel. *inkl. bidraget til den lille sø

Jordbro Å
Afstrømning
Årsmedian
Vintermedian
Medianminimum
Årsmedian (højvande)
Medianmaksimum
Sommermedian
Medianminimum

M
15
25
25
15
25
10
10

Sum
% af
(til store sø) vandfør
[l/s]
ing
78
6,6
48
3,6
0
0,0
51
4,3
78
2,6
84
8,2
79
9,5

Sum
% af
(total)*
vandfø
[l/s]
ring
94
7,7
48
3,6
0
0,0
68
5,7
102
3,3
104
10
94
11

Kvosted Bæk
Sum
[l/s]
7,5
0
0
8,5
14
11
7,9

% af
vandfø
ring
6,7
0,0
0,0
7,6
4,8
11
10
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5.3

Næringsstoffer

5.3.1

Kvælstof

Kvælstofomsætningen beregnes i henhold til /3/.
Kvælstoftilførslen deles op i en tilførsel fra hhv. det direkte opland og vandløbsoplandet. Derudover er der en kvælstofudvaskning fra landbrugsjorden i projektområdet, som ved en projektrealisering ikke længere vil være til stede.
Omsætningen af kvælstof og fjernelsen af kvælstofbelastningen deles op i oversvømmelse med
vandløbsvand, overrisling med vand fra det direkte opland samt en ekstensivering af landbrugsdriften. I dette projekt er der ikke tale om oversvømmelse med vandløbsvand men om sødannelse og her vil omsætningen beregnes ud fra sømodellen.
De tidligere kvælstofberegninger fra forundersøgelsen, hvor vandtilførsel til søen lå på 10-50 %
af den samlede vandføring i Jordbro Å ved årsmedian, gav anledning til en samlede arealspecifik
kvælstoffjernelse på mellem 80 og 127 kg N/ha/år.
Kvælstofomsætningen ved de detailprojekterede forhold fremgår af Tabel 19, Tabel 20 og Tabel
21.
Tabel 19

Oversigt over kvælstofomsætningen i den store sø. Kolonne 2 viser en situation uden bidraget fra Kvosted Bæk, mens kolonne 3 viser situationen, hvor der tilledes vand fra både
Jordbro å og Kvosted Bæk. Herved kan bidraget fra Kvosted Bæk identificeres.

Antal indløbsbygværker i
Jordbro Å/Kvosted Bæk
% af vandføringen i Jordbro Å ved årsmedian
% af vandføringen i Kvosted Bæk ved årsmedian
Vandtilførsel til stor sø [l/s]
Opholdstid stor sø [år]
Kvælstoffjernelse i stor sø [kg N/år]
Tabel 20

3/1

7
0
89,6
0,26
2.492

7
7,1
97,4
0,24
2.748

Oversigt over kvælstofomsætningen i den lille sø

Lille sø
% af vandføringen i Jordbro Å ved årsmedian
% af vandføringen i Brededal Grøft
Vandtilførsel til lille sø [l/s]
Opholdstid lille sø [år]
Kvælstofomsætning lille sø [kg N/år]
Tabel 21

3/0

2,2
100
38
0,03
579

Oversigt over den samlet kvælstofomsætning i projektområdet

Omsætning fra det direkteopland (Landkanalen) [kg N/år]
Ekstensivering af landbrug [kg N/år]
Kvælstoffjernelse i stor sø [kg N/år]
Kvælstoffjernelse i lille sø [kg N/år]
Samlet kvælstoffjernelse [kg N/år]
Arealspecifik kvælstoffjernelse (projektareal 140 ha) [kg N/ha/år]

625
6.550
2.748
579
10.502
75

Der er redegjort for de forskellige beregninger i de følgende afsnit.
5.3.1.1

Omsætning af kvælstof i søen

Da der skabes to nye søer, hvor der ikke har været mulighed for at opstille en massebalance på
hhv. ind og udløbskoncentrationer, kan kvælstofomsætningen i søerne kun beregnes ud fra en
empirisk formel. Omsætningen af kvælstof i en sø er betinget af at der sker en opblomstring af
alger og dermed et henfald og omsætning af kvælstof. Det er derfor nødvendigt at opholdstiden i
søen er over 1 uge. Kvælstofretentionen beregnes ud fra:

52

TEKNISKE OG BIOLOGISKE FORUNDERSØGELSER FOR VÅDOMRÅDEPROJEKT VED JORDBRO Å

Nret(%)=42,1+17,8*log10(tw), ref /6/
hvor tw er opholdstiden angivet i år.
Kvælstoffjernelsen i de to søer fremgår af Tabel 19 og Tabel 20.
5.3.1.2

Omsætning fra direkte opland

Projektområdet er klart defineret og mod øst, vest og nord afgrænset af hhv. Kvosted Bæk og
Jordbro Å. Der er derfor et begrænset direkte opland til projektområdet, som kan omlægges til
overrisling og dermed skabe en omsætning af kvælstof.
Mod syd ved Landkanalen vil de arealer, som afvander til denne i fremtiden afvande til projektområdet ved at Landkanalens forbindelse ved Jordbro Å afbrydes og Landkanalen skal i fremtiden
fungere som fordelergrøft ved at afrømme banketten mod nord og grave et par nye grøfter.
Det årlige kvælstof tab fra det ca. 70 ha store opland er beregnet til 1.250 kg N, og det vurderes
at ca. 50 % af dette kan omsættes ved overrisling.
Der har i projektfasen været undersøgt om de øvrige direkte opland til hhv. Kvosted Bæk og
Jordbro Å mod hhv. øst og vest, kan omlægges til overrisling inde i projektområdet. Der er tale
om meget begrænsede oplande på ca. 30-50 ha, og det er vurderet, at de ikke kan omlægges til
overrisling inden for projektområdet.
5.3.1.3

Ekstensivering af landbrug

På baggrund af den nuværende registrerede landbrugsdrift i projektområdet kan det eksisterende
Ntab fra området beregnes. Der er i projektområdet i alt 129 ha, hvor der erfaringsmæssigt udvaskes 50 kg N pr. ha. Den eksisterende natur er opgjort til 10 ha, hvorfra der sker en udvaskning
på 5 kg N pr. ha. Ekstensiveringen af landbrugsjorden vil således bidrage med en kvælstofreduktion på 6.550 kg N pr. år.
5.3.2 Fosfor
5.3.2.1 P- tilbageholdelse i søen

Tilbageholdelsen af fosfor i søer sker enten via sedimentation af partikulært bundet fosfor eller
ved planteoptag (også plankton) af opløst fosfat og efterfølgende sedimentation.
Fosfors sammenhæng mellem tilbageholdelsen i søer og vandets opholdstid er beskrevet af Vollenweider med følgende formel, ref. /7/.
Psø =Pindløb / (1+Tw0,5)
Hvor Psø er søkoncentrationen, Pindløb er indløbskoncentration og Tw er vandets opholdstid i år.
En opholdstid på et år vil ifølge modellen betyde at søkoncentrationen i gennemsnit vil være det
halve af indløbskoncentrationen, og der vil være en tilbageholdelse på 50 % af det tilførte fosfor.
Tabel 22

Fosforreduktion ved ophold i søen – beregnet vha. Vollenweider

Opholdstid
Vandføring
Pindløb (afsnit 3.6.1.1)
Ptilført / år
Psø (Vollenweider)
Reduktion
Årlig reduktion i sø

år
l/s
µg/l
kg/år
µg/l
%
kg P/år

0,24
95
84
259
56
33
85

Det ses af beregninger i Tabel 22 at der tilbageholdes 85 kg P pr. år i søen.
Modellen finder anvendelse ved søer i ligevægt. Ved nyanlagte søer vil der forventeligt ske en
fosforfrigivelse fra, i det her tilfælde, den tidligere landbrugsjord ind til der opstår en ligevægt i
søen. DCE har dog vurderet, at risikoen for fosforfrigivelse fra projektområdet er lav.
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5.3.3

Okker

Der vil i projektområdet ske en generel vandstandshævning på op til 2 meter. Vandstandshævningen vil kunne binde de forekomster af pyrit, som endnu ikke er iltede, som følge af den dybe
pumpeafvanding i hele projektområdet. Projektet vil ikke øge risikoen for en okkerfrigivelse men
derimod reducere risikoen for en eventuel udvaskning af okker.

5.4

Plante- og dyreliv

5.4.1

Bilag II og Bilag IV

Det vurderes, at etablering af to lavvandet søer på henholdsvis 109 ha og 8 ha ikke vil have nogen negative påvirkninger af arter omfattet af habitatdirektivets bilag II og IV.
En art som odderen kan på sigt finde et forbedret fødegrundlag i en sø, når der etableres en fiskebestand i denne.
Etableringen af en sø vil forbedre insektfaunaen langs Jordbro Å og kan betyde et forbedret fødegrundlag for flagermus, herunder damflagermusen.
I forbindelse med indtag af vand til den nye sø kan bæklampretter ende i søen, hvor det er uvist
om de kan overleve her. Dog vurderes det, at antallet vil være meget begrænset.
5.4.2

Natura 2000

Projektet vil medføre, at der tilføres 10.502 kg mindre kvælstof til Hjarbæk Fjord. Dette kan
medvirke til at miljøet i Hjarbæk Fjord og den resterende del af Limfjorden forbedres.
En mindre tilførsel af næringsstoffer vil resultere i en forbedret sigtdybde og give mulighed for en
større udbredelse af ålegræs. Antallet af iltsvind ved bunden vil også mindskes. Samlet vil det give et mere stabilt miljø og forbedre livs- og fødegrundlaget for faunaen i Hjarbæk Fjord og Limfjorden. Projektet vil derfor medvirke til at opfylde målsætningen for Natura 2000 område nr. 30.
5.4.3

Vandløbskvalitet

Jordbro Å har på projektstrækningen henholdsvis god og moderat økologisk tilstand udtrykt ved
DVFI 5 og 4. Projektets største påvirkning af strækningen forbi vådområdet vil være en mindre
reduktion af vandføringen. Indtaget af vand er således relativt beskedent med omkring 8 % af
årsmedianvandføringen og beregninger viser, at dette kun giver anledning til et meget begrænset
vandspejlsfald i Jordbro Å langs projektstrækningen. Det vil ikke forringe den nuværende tilstand
af Jordbro Å på strækningen. En mere skånsom vedligeholdelse på strækningen kan måske forbedre forholdene noget, men det vurderes, at manglen på substrat i form af sten og grus er hvad
der forhindrer opnåelse af faunaklasse 5 (DVFI). En indsnævring af profilet kan skabe et mere
dynamisk vandløb, hvilket kan medvirke til at forbedre vandkvaliteten i Jordbro Å, således en opnåelse af faunaklasse 5 på sigt vil være realistisk.
Ved at lede en del af vandføringen ind i søen kan vandets kvalitet påvirkes, hovedsageligt som
følge af et nedsat iltindhold eller en øget temperatur. Det vurderes dog, at der på grund af søens
dybde og vindeksponering ikke vil være risiko for lave iltværdier som følge af en betragtelig omrøring. Etablering af en sø vil kunne medføre forhøjet temperatur i udløbsvandet hvilket kan påvirke faunaen i Jordbro Å nedstrøms udløbet. Jo mindre andel af vandet der tages ind i søen jo
mindre vil risikoen for en forhøjet temperatur være. Da projektet kun medfører et indtag på 10
% af medianminimumvandføringen i Jordbro Å, vil der være en særdeles begrænset temperatureffekt på Jordbro Å, da udløbs vandmængden er tilsvarende lille.
Der vil i perioder kunne fremkomme en algeopblomstring i den nye sø. Det kan betyde, at afløbet
fra søen i perioder vil være meget grønt, hvilket kan have en lokal visuel effekt i Jordbro Å. Da
der er tale om meget begrænset vandmængder, vurderes effekten at være ringe. Ligeledes vurderes det, at omsætningen af algerne i vandløbet, ingen effekt har på iltniveauet i Jordbro Å.
Kvosted Bæk har på projektstrækningen en moderat økologisk tilstand, baseret på oplysninger
fra udkastet til vandplan 1.2. Kvosted Bæk er udtaget fra den endelige udgave af vandplanen.
Det vurderes, at et indtag af vand som beskrevet i ovenstående ikke vil forringe den nuværende
tilstand, som er vurderet på baggrund af makroinvertebratfaunaen, som er mindre følsom overfor
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en reduceret vandføring. Det vurderes, at det regulerede forløb af Kvosted Bæk med relativt ringe fysiske forhold er den primære årsag til den nuværende moderate økologiske tilstand.
Brededal Grøft har en dårlig økologisk tilstand, baseret på udkastet til Vandplan 1.2. Brededal
Grøft er udtaget fra den endelige udgave af vandplanen. Ved projektets gennemførelse vil størstedelen af det åbne forløb blive tilfyldt og vandet vil via en ny grøft blive ledt ind i søen på den
vestlige side af Jordbro Å. Projektet vil ikke forværre den økologiske tilstand i det fremtidige åbne
forløb af Brededal Grøft.
5.4.4

Vandkvalitet i ny sø

Da etableringen af vådområdet vil danne en ny sø vil den fremtidige tilstand i søen afhænge af
søens morformetri og tilførslen af næringsstoffer.
Næringsstoffer i form af kvælstof og fosfor vil tilføres søen fra Jordbro Å og Kvosted Bæk ligesom
der vil kunne frigives fosfor fra jordbunden, hvor en relativt stor del af området har været i omdrift med deraf følgende gødning af jorden.
Tabel 23

Oversigt over fremtidige forhold i den store sø

Vandspejlskote, middel
Vandføring
Areal,
Volumen
Maksimum dybde
Middel dybde
Opholdstid
Opholdstid

m DVR90
l/s
ha
m3
m
m
dage
år

1,25
95
109
756.000
1,99
0,7
88
0,24

Den fremtidige sø vil have et volumen på 756.000 m3, en middeldybde på 0,7 m og en maksimal
dybde på 1,99 m. Opholdstiden vil være 88 dage, hvilket vil være tilstrækkelig til at tillade opvækst af fytoplanktonalger.
Kvælstof og fosfor ledes med til vådområdet med vand fra Jordbro Å og Kvosted Bæk. Derudover
vil der være en intern fosforpulje. Den fremtidige sø vil derfor være eutrof og danne baggrund for
en betydelig algevækst. Søen vil derfor sandsynligvis fremtræde mindre klar, men på grund af
den ringe dybde vurderes det, at en nedbrydning af organisk stof i søen ikke vil medføre dårlige
iltforhold i søen eller i Jordbro Å.
5.4.5

Fisk

Vådområdeprojektet vil på sigt kunne betyde, at der etableres en fiskebestand i søen, som hovedsageligt vil bestå af fredfisk og gedder. En lavvandet sø vil også kunne tiltrække fugle, som vil
udøve prædation på fisk i søen.
DTU Aqua har ved vådområdeprojekter, hvor der etableret lavvandede søer på vandløbet observeret betydelige ørredsmolt dødeligheder, som f.eks. i Egå Engsø, hvor undersøgelser har vist at
smoltdødeligheden siden etableringen af vådområdet har ligget på 71-90 %. Derudover har DTU
Aqua også påvist, at der i naturlige søer sker betragtelige smolttab.
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Figur 41

Smoltdødelighed ved passage af søer (DTU Aqua)

I forbindelse med etablering af vådområder anbefaler DTU Aqua følgende, ref./10/:


Undgå så vidt muligt permanent sødannelse. Det vil sige, at vandet efter en eventuel
oversvømmelse af engene omkring vandløbet 'naturligt' trækker sig tilbage fra engene
som i en typisk naturlig ådal.



Kan permanent sødannelse ikke undgås, anbefales det at så lille en del af vandføringen
fra vandløbet som muligt ledes gennem søområdet (under hensyntagen til beregninger af
kvælstoffjernelse). Det oprindelige vandløb bør altid bevares, som en direkte forbindelsesvej uden om den dannede sø. Permanent vandindstrømning fra vandløbet ind i søområdet bør så vidt muligt undgås.



Hvis det ikke kan undgås, bør vandet fra vandløbet ledes ind i søområdet over så lang en
strækning som muligt, for at opnå lav vandhastighed og vandhøjde i indløbet og derved
begrænse antallet af smolt som bevæger sig ind i søen. Indløbet kunne f.eks. være udformet som en levée, der kun oversvømmes ved høje vandføringer. Det ideelle er, at
vandet 'sies', inden det løber ind i søområdet. Dette kan f.eks. ske ved, at der udlægges
granris eller faskiner i indløbet, indtil en naturlig vegetation er etableret på leveen mellem
sø og å.



Hvis det ikke kan undgås, at alt vandet ledes gennem søen, er det vigtigt, at der findes
en defineret og afgrænset strømrende i søen, som smoltene har mulighed for at følge fra
indløb til udløb, eksempelvis kan strømrenden skabes ved gravning eller anlæg af undervandsleveer. Det er især vigtigt, at strømrenden er klart defineret omkring åens ind- og
udløb, idet prædationsrisikoen er størst her. Endelig bør ind- og udløb være placeret så
nær hinanden som muligt.

DTU Aqua har telefonisk udtalt, at projektet ved Jordbro Å vil medføre en udfordring for ørredbestanden idet indtaget af vand til vådområdet kan medføre et tab af smolt og at indtaget vandføringsmæssigt bør være så lavt som muligt. Under den generelle antagelse om smolttab vil der
ske et tab på 10 %, hvis indtaget til den fremtidige sø blev etableret med et åbent indløb. Da
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indløbet etableres med medstrøms vendte rør, så vil tabet være mindre end ved et åbent indløb.
Tabet kan sandsynligvis begrænses yderligere ved etablering af afgitring på indløbsbygværkerne.
Indtaget af vand til søen vil ske ved flere indløbsbygværker med en diameter på ca. 200-250 mm
(udvendig diameter). Ved en tilledning af 10 % af vandføringen ved medianminimum skal der
etableres 2 indløbsbygværker med Ø200 mm rør, hvert bygværker leder ca. 27 l/s med en vandhastighed på ca. 1 m/s. Samt et bygværk med Ø250 mm, som leder 30 l/s med en vandhastighed på ca. 0,7 m/s Indløbet til rørene vil være rettet medstrøms, for at fjerne en evt. lokkestrøm.
Det ville være ønskværdigt at rørene kunne holdes på en diameter på 110 mm, men det vil betyde, at der skulle etableres et større antal bygværker med efterfølgende drift til følge for at kunne
tilføre tilstrækkeligt vand. Ved anvendelse af ovenstående rør vil der blive generet væsentlige
vandhastigheder, som kan tiltrække nedvandrende smolt. Rørenes placering i siden af vandløbet,
samt det at de er nedstrøms rettet vil tilsammen nedsætte risikoen for at smolt ledes ind i vådområdet. Jo større rørdiameter der anvendes jo større risiko for smolttab vil der være. Ved anvendelse af ovenstående rørdiameter må der forventes et vist smolttab, men det vurderes dog at
ville være mindre end den generelle antagelse om, at tabet følger fordelingen af vand (10 % under de projekterede forhold).
Ved etablering af et vådområde ved Vejle Å viste en undersøgelse i 2005 at kun 0,1 % (19 stk.)
af smolten fra Vejle Å blev ført ind i den 26 ha store sø, hvor vandet fra Vejle Å (8 % af medianminimumsvandføringen) blev ført til vådområdet via en rørforbindelse (personlig kommentar Jan
Nielsen, DTU Aqua). Da der er tale om en tilsvarende andel af vandføringen ved Jordbro Å vurderes det, at smolttabet vil være tilsvarende som det undersøgte i Vejle Å.
Det må forventes, at der vil være en dødelighed på tæt på 100 % for de smolt der ender i vådområdet som følge af vandets opholdstid, længden mellem indløb og udløb, manglen på et defineret åløb i søen og etableringen af et bredt diffust udløb.
De samme forhold gør sig gældende for Kvosted Bæk, hvor et indtag af 10 % af medianminimumvandføringen ikke vurderes at have større konsekvenser end i Jordbro Å, dels da indtaget
designes på tilsvarende måde. Dels da der vil være tale om to Ø110 mm rør, som hver vil lede 4
l/s med en vandhastighed på 0,6 m/s.
Udløbet fra søen, er konstrueret således, at risikoen for fejlvandring af opgangsørreder er yderst
begrænset.
5.4.6

Fugle

Etableringen af en lavvandet sø vil give vade- og andefugle meget forbedrede forhold i området.
Søen vil kunne fungere som yngle- og rasteområde for en lang række fugle.
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Figur 42

Udsnit af Bilag 11 projektkortet, som viser de to potentielle fugleøer i projektområdet.

Bl.a. vil der i den sydlige del blive mulighed for at to fugleøer, da to højere partier i projektområdet ikke vil være oversvømmet. Søen omkring de to potentielle fugleøer er dog ikke ret dyb og vil
formentlig blive domineret af tagrør. For at skabe frit vandspejl over til øerne kan der afrømmes
jord i en 10 meter bred bræmme til en dybde minimum 50 cm under det fremtidige vandspejl, se
Figur 43. Jorden fra afrømningen skal benyttes til opbygning af banketter langs diget.

Figur 43

Principskitse af tværsnit ved afrømning til kote +0,75 m, med en bundbredde på 10 m og
et anlæg på 1:3

5.5

Kulturmiljø
Området har været pumpeafvandet og intensivt dyrket siden 1942. Pumpelaget vil ved projektets
gennemførelse blive nedlagt og området vil overgå fra landbrugsjord til naturarealer. Digerne
omkring pumpelaget, som siden 1942 har adskilt området, vil blive bevaret og i fremtiden afskille
søen og de to omgivende vandløb. Viborg og Skive Kommune arbejder sammen med pumpelaget
om at etablere en gangsti på digerne gennem projektområdet.

5.6

Landskab
Projektområdet fremstår i dag som et stort fladt opdyrket areal, som kan se både fra Ørumvej og
Gammelstrupvej (Foto 1).
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Foto 1

Projektområdet fotograferet mod nord fra Gammelstrupvej ved Kvosted Bæk

Ved en projektgennemførelse vil udsigten fra de to veje ændre karakter til en stor sø med frit
vandspejl, som kan ses fra både Ørumvej og Gammelstrupvej.
§3 arealerne i projektområdet vil blive oversvømmet ved projektgennemførsel. Områderne er
dog af ringe karakter og de nye arealer vil have gode mulighed for at udvikle sig. Særligt i den
sydlige del af projektområdet, vil der være gode muligheder for at udvikle fine nye naturarealer.
5.7

Tekniske anlæg

5.7.1

Veje og broer

Der er en række grusveje og broer over Jordbro Å og Kvosted Bæk, som anvendes som adgangsveje under de nuværende forhold. Disse broer og grusveje frem til projektområdet vil være upåvirket ved en realisering af projektet.
De broer og veje, som er placeret inde i pumpelaget vil efter projektets gennemførelse for størstedelens vedkommende være placeret under den nye søflade.
5.7.2

Bygninger

Pumpestationen, som er den eneste bygning i projektområdet skal nedrives og bortskaffes.
5.7.3

Ledninger

Energimidt har et elkabel liggende under Jordbro Å og frem til pumpestationen. Dette kabel forsyner både pumpestationen og det elhegn, som er sat op ved de marker, hvor der i dag er afgræsning. Kablet fjernes i forbindelse med projektgennemførsel.
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Figur 44

Udsnit af Bilag 6 – LER. På figuren vises det fremtidige vandspejl, med blå streg spildevandsledning fra Skive Vand og med sort streg elkablet fra EnergiMidt.

Skive Vand har en spildevandsledning under Brededal Grøft og mod nord på vestsiden af den ene
pumpekanal vest for Jordbro Å (Figur 44). Det er oplyst af Skive Vand, at ledningen er en trykledning som er placeret ca. 1,2 m under terræn. Skive Vand tilkendegiver desuden i en mail fra
d. 2. marts 2015 at ”Skive Vand A/S finder umiddelbart ikke, at der er problemer med, at trykledningen bliver liggende, selv om der etableres vådområde i nærheden.”
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6.

MYNDIGHEDSBEHANDLING

6.1

VVM-anmeldelse
Etablering af vådområde ved Jordbro Å sker ved etablering af en række bygværker i Jordbro Å og
Kvosted Bæk, der har til formål at lede en del af vandføringen fra Jordbro Å og Kvosted Bæk ind i
vådområdet og kan betragtes som reguleringer af Jordbro Å og Kvosted Bæk.
Brededal Grøft skal omlægges i den vestligste del af projektområdet, således at den fulde vandføring løber ind i den nye sø på 8 ha. Strækningen af Brededal Grøft nedstrøms denne omlægning skal tilfyldes til omgivende terræn.
I henhold til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning § 2 skal bygherren – før etablering eller ændring af anlæg opført på bilag 1 eller 2 – indgive skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen.
Regulering af vandløb er angivet i bekendtgørelsens bilag 2 (11, f).
VVM-anmeldelsen sendes til Skive og Viborg kommuner, som i henhold til § 11, stk. 5 skal videresende anmeldelsen til Naturstyrelsen da staten er bygherre på det samlede projekt.
Projektet er screenet til ikke-VVM pligtigt den 25. marts 2015.

6.2

Planloven
I tilfælde af ændret arealanvendelse skal der indhentes tilladelse efter planlovens § 35.
I forbindelse med etableringen af søen, skal der afrømmes en mængde jord til erosionssikring
langs de eksisterende diger. Disse terrænændringer kan betinge en tilladelse efter planloven.
Skive og Viborg Kommuner er myndighed på planloven.

6.3

Naturbeskyttelsesloven
Jordbro Å, Kvosted Bæk og Brededal Grøft er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, hvorfor
de planlagte ændringer kræver dispensation fra denne.
Der er tre mindre arealer i det fremtidige vådområde som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. En ændring af tilstanden på disse arealer kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Arealerne er beliggende i Skive Kommune.
Jordbro Å er omfattet af en åbeskyttelseslinje på 150 meter. Det vurderes dog, at projektet ikke
kræver dispensation i forhold til åbeskyttelseslinjen.
Søerne bliver ved projektgennemførsel omgivet af en 150 meters søbeskyttelseslinje. Der er givet forholdstilsagn om, at søbeskyttelseslinjen reduceres omkring eksisterende huse og haver.
Naturstyrelsen, tværgående plan, er myndighed for den reducerede søbeskyttelseslinje.

6.4

Vandløbsloven
Etablering af bygværker i/ved Jordbro Å og Kvosted Bæk samt forlægning af Brededal Grøft kræver godkendelse efter vandløbslovens kapitel 6.
Desuden vil etablering af en overløbskant i nedstrøms ende af vådområdet skulle foretages på
Jordbro Ås skråningsanlæg hvilket vil kræve en modifikation af anlægget (regulering).
Den nuværende Landkanal mellem Jordbro Å og projektområdet skal tilfyldes på en delstrækning.
I forbindelse med en realisering af projektet kan der muligvis ske en tilfyldning af grøfter i projektområdet.
Indtagelse af vand til projektområdet kræver tilladelse efter vandindvindingsloven.
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Skive Kommune er myndighed på Jordbro Å på strækningen langs projektområdet og Brededal
Grøft. Op- og nedstrøms for projektområdet har Skive og Viborg Kommune fælles myndighed på
Jordbro Å.
Viborg Kommune er myndighed på Kvosted Bæk.
I forbindelse med projektet skal der træffes afgørelse om, hvem der er ansvarlig for vedligeholdelse af diger.
6.5

Museumsloven
Der er ingen registrerede fortidsminder indenfor projektområdet.
Rambøll har indhentet udtalelse fra de lokale museumsmyndigheder Viborg Museum, Hjultorvet 4
8800 Viborg, Tlf.: 8787 3838 (vibmus@viborg.dk) og Skive Museum, Havnevej 14, 7800 Skive,
Tlf.: 9915 6910 (skivemuseum@skivemuseum.dk).
Skive og Viborg Museum ønsker at blive inddraget ved afrømning af jord. Findes der under anlægsarbejdet historiske genstande skal et af museerne kontaktes.
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7.

SAMMENFATNING
I nærværende detailprojekt er der redegjort for resultaterne fra den Tekniske og Biologiske Forundersøgelse fra 2012. I forundersøgelsen blev muligheden for, at genskabe de tidligere forløb af
Jordbro Å, Skindermose Bæk og Kvosted Bæk undersøgt. Undersøgelsen viste, at det pga. terrænsætning i pumpelaget ikke er muligt, uden at der skabes en stor permanent sø midt på vandløbssystemet, hvilket ikke er ønskværdigt i forhold til nedtrækkende ørredsmolt.
Der blev derfor arbejdet med løsningforslag der fastholdte den fysiske adskillelse af vandløbene
og pumpelaget. Søen skabes i stedet ved, at afbryde pumpeafvandingen og etablere en række
ind- og udløbsbygværker. Der er i nærværende rapport detailprojekteret løsningforslaget fra den
Tekniske og Biologiske Forundersøgelse. Projekttiltagene med placering af bygværker mv. er vist
på Bilag 11. Ved projektgennemførsel skabes der to søer med en samlet vandflade på 117 ha,
hvilket betyder at 85 % af projektområdet er dækket af søflade. Der er dermed en begrænset
andel af projektområdet, som kan anvendes til afgræsning og mulighed for en dannelse af ny tør
natur. Den fremtidige afvandingstilstand i projektområdet er vist på Bilag 12.1 og 12.2.
Der er i detailprojektet arbejdet med en løsning, som vil medføre, at der blive tilledt 10 % af medianminimumvandføringen i Kvosted Bæk og Jordbro Å til projektområdet. I forbindelse med forundersøgelsen og efterfølgende supplerende beregninger, er der regnet på konsekvenserne af tilledninger på mellem 10 og 100 % af årsmiddelvandføringen i Jordbro Å og Kvosted Bæk til projektområdet. Konsekvenserne er vurderet i forhold til kvælstofomsætningen i projektområdet og
betydningen for ørredbestanden i Jordbro Å. Beregningerne gav anledning til en kvælstoffjernelse
på mellem 80 og 127 kg N/ha/år. Risikoen for smolttab viste sig dog at stige med stigende vandtilledning til projektområdet. Den endelige detailprojekteret er den løsning, der tager mest muligt
hensyn til ørredbestanden i Jordbro Å, mens der samtidig opnås en reduceret kvælstofudvaskning
til Hjarbæk Fjord.
Tilledningen til projektområdet vil ske via i alt 4 nedstrøms rettede rørbygværker, hvoraf de tre
vil være placeret i Jordbro Å, mens et enkelt bygværk vil sikre tilledningen fra Kvosted Bæk. De
to af rørbygværkerne i Jordbro Å vil have dimension på Ø200mm, mens det tredje rørbygværk
skal være et Ø250mm. Bygværkerne vil lede mellem 26 og 30 l/s. Rørbygværket i Kvosted Bæk
består af to mindre Ø110mm, som hver vil lede 3,9 l/s. Opholdstiden i søen bliver 88 dage og der
kan fjernes i alt 10,5 tons kvælstof pr. år ved dette scenarie. Den arealspecifikke kvælstofomsætning er 75 kg N pr. ha pr. år.
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