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1. RESUMÉ 

Naturstyrelsen har anmodet Rambøll Danmark A/S (herefter blot Rambøll) om at udarbejde de-

tailprojekt for vådområdeprojektet ”Binderup Å, øvre del”. Binderup Å, øvre del består af 3 min-

dre vådområder langs med Binderup Å.  

 

Vådområdeprojekterne i de 3 delområder er udarbejdet sideløbende med vådområdeprojektet 

Hjeds Sø. De to vådområdeprojekter er to selvstændige projekter, som er afrapporteret i hver sin 

selvstændige rapport.  

 

Detailprojekteringen har taget udgangspunkt i den tekniske og biologiske forundersøgelse Våd-

område Hjeds Sø og Øvre Binderup Å, november 2012, udført af COWI /1/. Forundersøgelsen fra 

2012 har haft fokus på Hjeds Sø og delområderne ved Binderup Å er beskrevet på et screenings-

niveau. I Bilag 2 til udbudsmaterialet af juli 2014 har Naturstyrelsen mere præcist angivet 4 del-

områder A, B, C og D, hvor der ønskes at dræn og grøfter afbrydes og tidligere vandløbsforløb og 

hydrologi genskabes. Delområde C og D er i projektforløbet slået sammen til ét område, kaldet 

Delområde C.  

 

Vådområdet Binderup Å, øvre del omfatter i alt ca. 20 ha projektområde fordelt på 3 delområder 

A, B og C. I vådområderne bringes næringsholdigt vand fra dræn og grøfter til overrisling i de 

vandløbsnære arealer langs med Binderup Å.  

 

I Delområde A genskabes et oprindeligt slyng af Binderup Å, hvilket kan ske uden at påvirke de 

eksisterende vandspejle ved Kalstrup Mølle. I Delområde B og C genslynges to mindre vandløb 

hhv. Afløb fra Byrsted og Hvarrisbækken. Her skabes der gode forhold fysiske forhold i vandlø-

bet, som bl.a. tilgodeser gydning af ørreder. I Delområde B fjernes der i forbindelse med udgrav-

ningen af det nye vandløb to faunaspærringer, som er udpeget i Vandplanen.  

 

I projektet bliver der i alt etableret ca. 1,5 km nyt vandløb og der skal i alt udlægges ca. 30 m3 

gydegrus i de to mindre vandløb, hvor faldforholdene er egnede til gydebanker. Generelt skaber 

vådområdeprojektet forbedrede forhold for ørreder i dels det nye slyng af Binderup Å, men i sær-

deleshed i de to mindre vandløb.  

Vådområdeprojektet Binderup Å, øvre del vil reducere kvælstofomsætningen til Limfjorden med 

ca. 2,6 t kvælstof om året, svarende til en arealspecifik kvælstofomsætning på 131 kg kvælstof 

pr. ha om året.   
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2. INDLEDNING 

 Baggrund 2.1

COWI har i november 2012 udarbejdet en forundersøgelse for to projekter, hhv. Hjeds Sø og 

Binderup Å, øvre del. I 2012/2013 er der udført en ejendomsmæssig forundersøgelse for projek-

terne, mens jordfordelingen fælles for begge projekter er påbegyndt i januar 2014 med skæ-

ringsdato den 1. marts 2015.  Aftalegrundlaget for projektet er endelig tilvejebragt gennem en 

supplerende jordfordeling med skæringsdata 15. marts 2016. 

 

Denne rapport omhandler detailprojekteringen af Binderup Å, øvre del. Detailprojekteringen af 

vådområdeprojektet ved Hjeds Sø afrapporteres sideløbende i en selvstændig rapport.  

 

 Formål 2.2

Vådområdeprojektet Binderup Å, øvre del er sammen med Hjeds Sø en af de 14 ekstra vådområ-

der på tilsammen 2.300 hektar, som blev identificeret af Naturstyrelsen i forbindelse med den 

statslige vådområdeindsats, som medfinansieres af midler fra EU´s landdistriksprogram. De 

statslige vådområdeprojekter blev iværksat som supplement til den kommunale indsats.  

 

Formålet med Binderup Å, øvre del vådområdeprojektet er at:   

 reducere kvælstofudledningen til Nibe Bredning (Limfjorden) med 2,6 tons.  

 genskabe naturlig hydrologi i området 

 sikre og gerne forbedre de biologiske værdier for både flora og fauna 

 muliggøre afgræsning på de ikke vanddækkede arealer efter projektet er gennemført og 

 fastholde eller potentielt øge de rekreative muligheder i området. 

 

Detailprojektet tager sit udgangspunkt dels i COWIs tekniske og biologiske forundersøgelse fra 

november 2012 og tillæg til forundersøgelsen om kvælstofreduktion ved restaurering af Byrsted 

Bæk, Hvarrisbækken og Afløbet fra Bradsted af COWI også fra november 2012. Forundersøgelsen 

fra 2012 har haft fokus på Hjeds Sø og delområderne ved Binderup Å er beskrevet på et scree-

ningsniveau. I Bilag 2 til udbudsmaterialet af juli 2014 har Naturstyrelsen mere præcist angivet 4 

delområder A, B, C og D, hvor der ønskes at dræn og grøfter afbrydes og tidligere vandløbsforløb 

og hydrologi genskabes.  

 

Denne rapport udarbejdes som afslutning på detailprojektet. Rapporten skal samle de tidligere 

forundersøgelser med relevante opsummeringer og beskrivelser således, at den kan læses uden 

forudgående detailkendskab til projektet.  

 

Hvor tekst fra COWIs forundersøgelse er gengivet er denne angivet med kursiv.  

 

Rapporten indeholder således materiale, der fastlægger alle projektets elementer i en sådan de-

taljeringsgrad at rapporten kan anvendes til at:  

 

 informere hver enkelt lodsejer om de hydrologiske, tekniske og anlægsmæssige konse-

kvenser af projektet på dennes ejendom 

 gennemføre myndighedsbehandlingen 

 udarbejde udbudsmateriale og dermed udbyde anlægsopgaverne til entreprenører. 
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3. PROJEKTOMRÅDET 

 Projektområdet 3.1

Placeringen af projektområdet er vist på Bilag 1, hvor projektområdet ved Hjeds Sø også frem-

går.  

 

Projektområdet består af 3 delområder, som alle er placeret på den højre side af Binderup Å. 

Delområderne er beliggende ca. 8 km vest for Støvring og ca. 3-4 km nedstrøms for Hjeds Sø 

projektområdet.  

 

Delområderne er beliggende omkring den tidligere Kalstrup Mølle, med Delområde A nedstrøms 

for og B og C umiddelbart opstrøms for.  

 

 

Figur 1 Delområderne vist med det høje målebordsblad (1842-1899) som baggrund (©Geodata-
styrelsen) 

Det fremgår af Figur 1 at Binderup Å i 1800 tallet var opstemmet ved Kalstrup Mølle, med en 

møllesø lige opstrøms Abildgårdsvej. Opstrøms for mølleopstemning var Binderup Å delt i to for-

løb, med et forløb til møllesøen og et udenom møllen. Sidenhen er opstemningen ved møllen 

fjernet og Binderup Å er blevet uddybet og udrettet (Figur 2). 
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Figur 2 Delområderne med luftfoto som baggrund (©Geodatastyrelsen) 

  

COWI skrev følgende om projektområdet ved Binderup Å, øvre del i forundersøgelsen:  
 
I begyndelsen af 1900-tallet var der stigende problemer med at drive landbrug på de tidligere 
søbundsarealer, som blev mere og mere vandlidende. I forbindelse med nedlæggelse af mølleop-
stemningen ved Kalstrup Mølle og uddybning af Hjeds Kanal, blev den øvre del af Binderup Å i 
starten af det forrige århundrede udrettet, hvilket førte til, at afvandingsforholdene blev så gode, 

at man atter i en periode kunne dyrke jorden på den udtørrede søbund.  
 

I dag er dyrkningen i området nærmest ophørt og også afgræsningen er stærkt decimeret i om-
fang. 

 
 
 

  



 

DETAILPROJEKTERINGSRAPPORT BINDERUP Å, ØVRE DEL 

 
 
 

8 

 

4. FORUNDERSØGELSER 

COWI har igennem forundersøgelsen fastlagt de overordnede rammer for to vådområdeprojekter 

ved Delområde A og D. For den detaljeret beskrivelse henvises der til selve rapporten /1/. Ne-

denfor er COWIs egen sammenfatning fra forundersøgelsen gengivet:  

 
For at forbedre vandmiljøet i Limfjorden skal der gennemføres en række tiltag for at mindske til-
førslen af kvælstof. Et at midlerne er at etablere vådområder og et af de mulige projekter i Rebild 
Kommune er at genskabe den tørlagte Hjeds Sø og lave vådområder langs den øvre Binderup Å.  

 
Forundersøgelsen har belyst mulighederne for at etablere vådområder langs Binderup Å og fore-
slået to områder på i alt 11 ha. Nord for Kalstrup Mølle foreslås det at genskabe en tidligere 
slyngning af åen på en strækning af 372 m indenfor det ene vådområde. Ændringerne langs Bin-
derup Å vil udelukkende påvirke de to udlagte vådområder.  

 

Udover forundersøgelsen har COWI i et tillæg til forundersøgelsen beskrevet 3 tilløb til Binderup 

Å og på et indledende skitseniveau beregnet mulige oversvømmelser fra tilløbene og den deraf 

følgende kvælstofomsætning. De 3 tilløb er:  

 

- Byrsted Bæk (Afløb fra Byrsted), som er delområde B  

- Afløb fra Bradstrup, som ikke er med i detailprojekteringen 

- Hvarrisbækken, som er delområde C.  

 

I tillægget er der fokuseret på oversvømmelser fra tilløbene. I dette detailprojekt vil fokus være 

drejet mod en mere effektiv omsætning af kvælstof ved overrisling fra det direkte opland og re-

staurering i tilløbene, som muliggør disse tiltag.  
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5. EKSISTERENDE FORHOLD  

 Binderup Å 5.1

Binderup Å er et naturligt vandløb beliggende i Rebild Kommune og Aalborg Kommune. Binderup 

Å har sin begyndelse nordvest for Suldrup lige midt i projektområdet for Hjeds Sø. Binderup Å er 

på strækningen fra Delområde D til A stationeret fra St. 21.400 m til St. 19.750 m. Binderup Å er 

stationeret modstrøms med St. 0 m ved udløbet i Nibe Bredning og St. 26.060 m ved Binderup 

Ås begyndelse ved Hjeds Sø.  

 

I forundersøgelsen er skrevet følgende om Binderup Å  

 
Binderup Å er et tidligere amtsvandløb, der begynder ved udløbet af det tidligere kommunevand-
løb Busted Bæk og fortsætter 26 km mod nord til udløb i Limfjorden. Regulativet blev vedtaget af 
amtsrådet for Nordjyllands Amt 1. september 1992. På strækningen St. 19.678- 26.060 m er der 

fastsat krav til en teoretisk skikkelse, mens strækningen St. 15.894-19.678 skal være ”naturlig”. 
Bemærk, at Binderup Å har omvendt stationering, dvs. St. 0 m er udløbet. Faldet er 1,0 ‰ på 
de første 326 m, men for de følgende 5.708 m er det kun 0,17 ‰. Bundbredden på strækningen 
øges gradvist fra 1,5 m til 3,2 m. 

 

 Delområde A 5.2

 

Figur 3 Delområde A, projektgrænsen er vist med rød (©Geodatastyrelsen).  

Delområde A er et 10 hektar stort område beliggende nord for Kalstrup Mølle og Binderup Å på 

nedstrøms side af Abildgårdsvej.  

 

Til projektområdet løber en række dræn, som fra matr. nr. 10a løber ud i en grøft nord for matr. 

nr. 1m og 1k. Fra matr. nr. 8f løber drænene via en brønd ud i en grøft mellem matr. nr. 1a og 

3q. Tilløbene er målt op af Rambøll i efteråret 2014. Fra syd er der registreret et dræn fra matr. 

nr. 1a, som løber til Binderup Å i ca. St. 20.000 m.  

 

I eller omkring projektområdet løber der 3 grøfter, som fører vandet fra de ovenstående dræn vi-

dere til udløb i Binderup Å.  

 

I Binderup Å har Rambøll opmålt to profiler i hhv. St. 19.750 m og St. 19.970 m, som bruges til 

projektering af en genskabelse af det tidligere slyng, som fortsat kan erkendes i terrænet.  

 

Det direkte opland til Delområde A er opgjort til ca. 70 ha.  
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 Delområde B 5.3

 

Figur 4 Delområde B, projektgrænsen er vist med rød (©Geodatastyrelsen).  

Delområde B er et 5,4 ha stort projektområde i den nedre del af Afløb fra Byrsted.  

 

I 2013 er der etableret en sø nord for projektområdet.. Søen indgår ikke i projektet. 

  

Ca. 20 m øst for St. 550 m er der i marken en brønd, som der ikke var kendskab til under detai-

lopmålingen. Af luftfoto fra hhv. 2006 og 2008 (www.arealinfo.dk) er der tydelig spor efter to 

dræn, som leder til denne brønd. Disse to dræn er placeret, hvor søen er etableret i 2013. Det 

skal under anlægsarbejdet undersøges om drænene er aktive og hvorvidt afløbet fra brønden 

skal sikres fortsat udløb.  

 

Historiske kort viser at, i den centrale del af projektområdet ved matr. nr. 12 an og 6r har Afløb 

fra Byrsted bestået af 3 tilløb fra hhv. nord, nordøst og øst. Et udsnit af dette er vist på Figur 5, 

hvor det oprindelige forløb af Hvarrisbækken (Delområde C) også ses mod syd.   
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Figur 5 Udsnit af sognekort fra 1800 tallet, afløb fra Byrsted vist med rød cirkel.  

De 3 tilløb er i dag samlet i to hovedløb. Det ene hovedløb er Afløb fra Byrsted, som er et offent-

lig vandløb med det forløb, som er vist på Figur 4. Mod øst er de to øvrige vandløb samlet i et 

125 m rørlagt forløb under matr. nr. 6r med udløb i en grøft i skellet mellem matr. nr. 6r og 9a i 

et Ø300 mm rør betonrør med underkant i kote 29,55 m. Grøften løber videre til Afløb fra Byr-

sted.  

 

Fra syd er der indmålt et dræn i skellet mellem matr. nr. 12an og 9a, som afvander området syd 

for projektområdet. Det drejer sig om et Ø60 mm rør med udløb i kote 28,75 m. 
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Figur 6 Længdeprofil af vandløbet, Orbicon juni 2009 

En opmåling af vandløbet fra Orbicon, juni 2009 viser at vandløbet fra indløb i projektområdet 

(ca. St. 150 m) til udløb i Binderup Å, en strækning over ca. 650 m falder 5,5 m svarende til 8,5 

‰ (Figur 6). På strækningen nedenfor grusvejen er der registreret to spærringer. Den første ved 

selve grusvejen og den næste 100 m før udløbet i Binderup Å i form af et vandspejlsfald på 0,5 

m. Der sikres med detailprojektet fri passage ved alle spærringer.  

 

Ved grusvejen er der en ældre rørbro og en kreaturovergang ved et vadested.  
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Figur 7 Kreaturovergang og rørbro for grusvej omkring St. 550 m i Afløb fra Byrsted 

Begge rør er beliggende med en for høj bundkote i forhold til vandløbsbunden og de skal begge 

omlægges eller fjernes, så der er fri passage igennem de to rør.   

 

Oplandet til afløb fra Byrsted er ved udløb i Binderup Å 1,7 km2  

 

 Delområde C  5.4

 

Figur 8 Delområde C, projektgrænse er vist med rød. (©Geodatastyrelsen) 
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Delområde C og D fra forundersøgelsen er lagt sammen til et projektområde og kaldes herefter 

kun Delområde C. Projektområdet udgør et 4,3 hektar stort område. Projektområdet består af 

nogle vandløbsnære enge langs med Binderup Å og Hvarrisbækken, som er lille privat tilløb til 

Binderup Å. Matrikelgrænsen mellem matr. nr. 4u og 9f viser det oprindelige forløb af vandløbet 

inden dette blev udrettet. Det samme forløb fremgår nederst på det historiske sognekort, som 

blev vist på Figur 5 

COWI har målt strækningen op i 2012.  

 

Figur 9 Opmåling af Hvarrisbækken, COWI oktober 2012.  

Faldet i Hvarrisbækken er stort og på strækningen indenfor projektområdet falder vandløbet ca. 

5 m inden udløb i Binderup Å svarende til et gennemsnitligt fald på ca. 13 ‰.  

Der er i opmålingen registreret 3 rørtilløb på strækningen i projektområdet. Rørtilløbene kommer 

fra syd. To af rørene er dræntilløb, som afvander de dyrkede arealer på matr. nr. 4u. Det tredje 

og største rør, som løber til i St. 560 m er et rør, som leder vand fra grøften mellem matr. nr. 4u 

og 5a til udløb i Hvarrisbækken. På Figur 8 er de forventede forløb af rørene i marken vist.  
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Figur 10 Foto af Hvarrisbækkens markante ådal, fotograferet mod vest.  

Oplandet til Hvarrisbækken og det direkte opland til engene er i alt 1,7 km2 ved udløb i Binderup 

Å.   

 

 Topografi 5.5

Topografien er bestemt med baggrund i den digitale højdemodel (DHM2007), som har en opløs-

ning på 1,6 x 1,6 m. Den digitale terrænmodel er baseret på fly-scanninger, hvor der er registre-

ret koten på jordoverfladen eller koten på et eventuelt frit vandspejl på terræn. Koten på jord-

overfladen er endvidere påvirket af, hvorvidt der eksempelvis er lav tæt bevoksning på arealet.  

 

På Bilag 4 er der vist et oversigtskort med højdemodellen for alle 3 delområder. Nedenfor er om-

råderne vist hver for sig i figurer.  

 

I forbindelse med tilretning af projekterne i marts 2016 er den nyeste højdemodel (DHM2015) 

inddraget, hvor det er vurderet nødvendigt.  
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Figur 11 Højdemodel i Delområde A, hvor et tidligere slyng nederste i det sydvestlige hjørne af 
projektområdet ses.  

 

 

Figur 12 Højdemodel i Delområde B, det oprindelige forløb af Binderup ses i terræn umiddelbart 
vest for projektgrænsen. Den nuværende Binderup Å løber ca. 100 m længere mod vest.  
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Figur 13 Højdemodel i Delområde C  

COWI har i forbindelse med forundersøgelsen foretaget en kontrol af højdemodellens nøjagtig-

hed, som er oplyst til at være 1,0 m i planen og en middelfejl på 10 cm i terrænkoten.  

COWI har i 2012 ved indmåling af 10 såkaldte paspunkter konstateret en middelafvigelse i for-

hold til terrænmodellen fra 2007 på 4 cm. Afvigelserne var tilfældigt fordelt over området. Høj-

demodellen anvendes derfor uden korrektion. Der er ikke foretaget en vurdering af afvigelserne i 

forhold til de den nye højdemodel fra 2015.  

 

 Opmålinger 5.6

5.6.1 Tidligere opmålinger  

COWI har i 2012 opmålt Hvarrisbækken og Orbicon har i 2009 opmålt Afløb fra Byrsted.  

 

5.6.2 Rambøll 2014 

Rambøll har i efteråret 2014 fremsendt et oversigtskort til hver enkelt lodsejer med henblik på at 

få oplyst dræn og afvandingsforhold på de enkelte matrikler. Der er i alt modtaget oplysninger 

retur fra ca. 50 % af de berørte lodsejere. Generelt afslørede det fremsendte materiale ikke nye 

drænsystemer, men bekræftede dog en række forløb.  

 

I november 2014 blev der foretaget en supplerende opmåling af drænudløb og grøfter, som ikke 

er blevet opmålt af COWI under forundersøgelsen i 2012  

 

En samlet oversigt over de opmålinger, der er foretaget i området ses på Figur 14. Både tidligere 

opmålinger samt Rambølls nye opmålinger er brugt som grundlag for detailprojekteringen. 

 

I forbindelse med lodsejerforhandlinger i 2015 og 2016 er der fremkommet yderligere drænop-

lysninger, hvilket har ført til mindre tilpasninger i projekttiltagene.   
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Figur 14 Opmåling i delområderne. Blå er vandløbsopmåling, orange er Rambølls detailopmåling. 

  

 Plangrundlag  5.7

5.7.1 Vandplan 

Danmark er i lighed med de øvrige EU medlemslande forpligtet til at implementere Vandramme-

direktivet fra EU. I Danmark er der udarbejdet vandplaner for de hovedvandoplande, som Dan-

mark er opdelt i. Vandplanerne blev vedtaget i december 2014. Ved implementeringen af Vand-
rammedirektivet 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 indevæ-
rende vandplanperiode, som løber frem til 2015, baseres tilstanden på smådyrssammensætnin-
gen. Som udgangspunkt er kravet for god økologisk tilstand en faunaklasse 5 (DVFI).                    

I forhold til opnåelse af god økologisk tilstand forudsætter Vandrammedirektivet, at der er sam-
menhæng (kontinuitet) i vandløbenes forløb, så faunaen frit kan vandre og sprede sig 
 
Ifølge vandplanen er målene for både Binderup Å og tilløbene en god økologisk tilstand.  
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Figur 15 Mål for den økologiske tilstand (www.miljogis.mim.dk) 

 
Af vandplanen for 2010-2015 fremgår det ligeledes, at der skal sikres passage i Afløb fra Byrsted, 

hvor de to tidligere omtalte spærringer er omtalt.  
 
Bradsted Bæk syd for Hvarrisbækken er udpeget til restaurering.  
 

5.7.2 Kommuneplan 

Rebild Kommunes kommuneplan (2013-2025) kan ses på kommunens hjemmeside /2/. Kommu-

neplanen er den bærende og oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisati-

oner mv. kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i hele kommunen. Nedenfor er 

der kort beskrevet de kommuneplantemaer, som berøres i projektområdet. Beskrivelsen af te-

maerne er refereret fra kommunens hjemmeside /2/.  

  

5.7.2.1 Særligt naturområde 

Delområderne er udpeget i Rebild Kommunes kommuneplan som et særligt naturområde. Rebild 

Kommune skriver bl.a. i sin redegørelse at de særlige naturområder er kerneområde for naturbe-

skyttelse. Områderne rummer kommunes største koncentration af naturarealer og naturtyper, 

herunder særligt sårbare naturtyper. Dele af kommunens særlige naturområder har national eller 

international betydning som levesteder for planter og dyr.  

 

§3 beskyttet natur er beskrevet i kapitel 5.11. 

 

5.7.2.2 Lavbundsområde 

Delområderne er udpeget som et lavbundsareal. Dette betyder at området er udpeget til at der 

på kommunalt eller statsligt initiativ kan etableres vådområder, primært til kvælstoffjernelse.  

 

5.7.2.3 Skovrejsning 

I delområderne er skovrejsning uønsket.  

 

5.7.2.4 Økologiske forbindelser 

De økologiske forbindelser skal sikre, at bestande af planter og dyr kan spredes i landskabet og 

udveksle tilstrækkeligt med individer og gener til at fastholde en sund udvikling 

 

http://www.miljogis.mim.dk/
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5.7.2.5 Sejllads i søer og vandløb 

Binderup Å er udpeget som velegnet til sejllads, mens de øvrige tilløb i området er udpeget som 

uegnet til sejllads.  

 

5.7.2.6 Drikkevandsinteresser 

Delområderne er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Området ligger ikke inden-

for et vandværks indvindingsområde.  

 

Delområde A ligger delvist indenfor Veggerby Vandværks indvindingsområde.  

 

5.7.2.7 Særligt værdifuldt landskab 

Binderup Ådal ligger i et område, der er udpeget som særligt værdifuldt landskab. Særlige værdi-
fulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæm-
me landskabet. 

Større byggeri samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri og 
anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. 

 

5.7.2.8 Større uforstyrret landskab 

Delområderne ligger i et område, som er udpeget som et ”Større, uforstyrret landskab”. Det er 

kendetegnet for fraværet af dominerende anlæg. De skal så vidt muligt friholdes for etablering 

eller udvidelse af anlæg og støjkilder med stor påvirkning af omgivelserne.  

 

5.7.2.9 Særligt værdifulde landbrugsområder 

Delområderne ligger indenfor et særligt værdifuldt landbrugsområde. I de særligt værdifulde 

landbrugsområder er det primære hovedhensyn landbrug og landbrugets strukturudvikling. I om-

råderne må der som udgangspunkt ikke planlægges eller etableres anlæg og andet, der på væ-

sentlig måde begrænser mulighederne for landbrugets drift. Begrænsninger kan f.eks. væ-

re byudvikling, skovrejsning, rekreative områder og formål samt lugtpåvirkelige funktioner og 

anlæg. 

 

 Jordbundsforhold 5.8

5.8.1 Regionalt 

Jordbunden i oplandet til Binderup Å består overvejende af sandjord. Det ses dog af nedenståen-

de Figur 16, som viser den overfladenære jordbund (J200), at oplandet til delområde A består af 

moræneler.   

 

 

Figur 16 Overordnede jordbundsforhold med 4cm- kort som baggrund.  
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J200 kortet beskriver jordarterne under pløje- og kulturlagene typisk i 1 meters dybde. Det er 

således kun en overordnet fremstilling af områdets jordbundsforhold, som er begrænset af prø-

vernes dybde og antallet af prøver i området.  

 

5.8.2 Boringer 

I området ved delområderne har COWI foretaget 5 lagfølgeboringer.  

 

 

Figur 17 Lagfølgeboringer ved delområderne.  

COWI beskriver ikke boringerne 23-26 i forundersøgelsen rapporten, men det fremgår af bore-

profilerne i bilaget til forundersøgelsen at:  

 

Boring nr. 22:  Består øverst af 20 cm sand på et ca. 1,3 m tykt tørvelag. Under 

dette findes grovkornet sand. Boringen er udført til 2 m.  

 

Boring nr. 23  Består øverst af 50 cm muld aflejret ovenpå 1 m tørv og herunder 

sand. Boringen er udført til 2 m.  

 

Boring nr. 24 Består øverst af ca. 50 cm muld aflejret ovenpå 50 cm tørv og her-

under sand. Boringen er udført til 2 m.  

 

Boring nr. 25 Består øverst af ca. 1 m tørv og herunder sand. Boringen er udført 

til 2 m.  

 

Boring nr. 26 Består øverst af 0,5 m muld og herunder sand til boringen afsluttes i 

en dybde af 2 m.  

 

Placeringen af boringerne fremgår af Figur 17 

 

5.8.3 Okkerundersøgelse 

Hele projektområdet er af Danmarks Jordbrugsforskning klassificeret som okkerklasse 

IV, dvs. ingen risiko for okkerudledning. 
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Figur 18 Risiko for okkerudledning i projektområdet. (©Geodatastyrelsen) 

5.8.4 Jordforurening 

Jorden i projektområdet er ikke områdeklassificeret og der er ingen V1 eller V2 registrerede om-

råder. 

 

Jorden betragtes derfor som ikke forurenet. 

 

 Arealanvendelse 5.9

Arealanvendelsen i henhold til Arealinformationssystemet /3/ er vist i Figur 19.  

 

Oplandet til projektområdet domineres af landbrug, dog ses en del skov i området øst for Hjeds 

Sø i Hjedsbæk Plantage.  
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Figur 19 Arealanvendelse (AIS) i ved delområderne. (Lys gul er landbrug, grøn er skov, lyseblå er 
naturområder og lyserød er bebyggelse) 

Selve delområderne er domineret af naturområder som eng, mose og vådområde. 

 

 Tekniske anlæg, dræn og ledninger 5.10

Rambøll har i september 2014 foretaget en forespørgsel i LedningsEjerRegistret (graveforespørg-

sel nr. 826749) med henblik på at indsamle oplysninger om evt. tekniske anlæg i delområderne.  

 

Rambøll har modtaget oplysninger fra  

 

- Byrsted Vandværk 

- HEF Fibernet A/S 

- HEF Net A/S 

- Rebild Vand og Spildevand A/S 

- TDC A/S 

 

Af de modtagende oplysninger om ledninger fremgår det, at en del af dem er relateret til Byrsted 

by eller et tracé langs med Abildgårdsvej. Disse er ikke relevante for projekterne og beskrives så-

ledes ikke nærmere.  

 

Det fremgår at TDC har et kabel, som krydser delområde A og Binderup Å vest for Byrsted.  

 

Ca. 125 m øst for delområde B har Rebild Vand og Spildevand lagt en pumpeledning som fører 

spildevand i et nord-syd gående tracé. 

 

Pga. det begrænsede antal ledninger er det valgt at vise de relevante ledningsoplysninger på Fi-

gur 20 i stedet for at samle dem på et bilag.  
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Figur 20 Relevante ledninger i delområderne (TDC og spildevand) 

5.10.1 Veje og broer  

I afløb fra Byrsted er der placeret 4 rørbroer.  
1. I St. 151-155 m ved indløb til projektområdet er der en Ø500 mm rørbro  
2. I St. 554-560 m centralt i projektområdet er der en Ø800 mm rørbro 
3. I St. 565-570 m er en Ø500 mm kreaturovergang  

4. I St. 776-782 m umiddelbart inden udløb i Binderup Å er der en Ø600 mm rørbro.  
 

5.10.2 Bygninger  

Der er ingen bygninger indenfor eller i umiddelbar nærhed af delområderne. De nærmeste byg-
ninger er beliggende på Kalstrup Møllegård ca. 300 m sydvest og vest for projektområde A.  
 

5.10.3 Dræn 

Der er modtaget oplysninger om en række drænsystemer til- og i selve projektområdet.  

Dræn, som løber til projektområdet skal enten ledes ud over terræn i overrislingsområder med 

henblik på at fjerne kvælstof eller sikres udløb i de eksisterende eller fremtidige vandløb.  

 

Drænsystemerne er tidligere beskrevet i kapitel 5 og eventuelle tiltag i forbindelse med projekt-

forslaget beskrives senere.  

 

 Natur 5.11
Rebild Kommune har i løbet af sommeren 2012 kortlagt de beskyttede naturtyper 

omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 i området omkring Hjeds Sø og øvre Binderup Å. 
 

Som mål for et naturområdes kvalitet kan der laves en beregning af naturtilstanden, som er 

sammensat af 2 elementer, strukturtilstand og artstilstand. De to tilstande er vurderet i felten på 

baggrund af en fastlagt og ensartet metode /5/. Der kan eksempelvis være tilfælde hvor fore-

komsten af arter indikerer en høj artstilstandsklasse (svarende til 1 i artstilstandsklasse 1-5) og 

en lavere, men god naturtilstandsklasse (2 i naturtilstandsklasser 1-5). Det betyder at der er ar-

ter, som indikerer den højeste mulige tilstand, men at der grundet ringe struktur, som følge af 

eksempelvis manglende drift eller pleje, samlet set gives en lavere naturstilstand. Der er således 

stort potentiale for en høj naturtilstand, da arterne stadig er på arealet og naturtypen kan genop-

rettes eller vedligeholdes, såfremt forringelsen i struktur er kortvarig eller reversibel.  
 
På Bilag 3 er der vist et kort med angivelse af § 3 natur i delområderne.  
 



 

DETAILPROJEKTERINGSRAPPORT BINDERUP Å, ØVRE DEL 

 
 
 

25 

 

Om kvaliteten af naturarealer skriver COWI følgende i forundersøgelsen: 
 

Naturarealerne indenfor undersøgelsesområderne "Øvre Binderup Å" og nedstrøms Kalstrup Mølle 

har generelt lavere naturværdi. Data fra kortlægningen er ikke fremsendt til beregning af natur-
tilstanden, men i forbindelse med kortlægningen er der foretaget en subjektiv vurdering af natur-
tilstanden af feltbiologen. 
 
Delområdet "Øvre Binderup Å" er en smal ådal, hvor åen løber dybt nedskåret i tørre, drænede, 
ofte tidligere omlagte enge omgivet af smalle men relativt stejle overdrevsskrænter. I den nordli-
ge halvdel løber tre mindre bække til åen fra øst. I delområdet har Rebild Kommune i alt kortlagt 

25 § 3-beskyttede arealer som fordeles på 5 overdrev, 15 enge, et vandhul og 4 moser/kær. 

 

Figur 21 Forundersøgelsens undersøgelsesområde ved Øvre Binderup Å (med stiblet rød streg). 
Gengivelse af forundersøgelsens figur 10.  

 
Et enkelt af overdrevene er vurderet til at have en god naturtilstand svarende til Naturtilstands-
klasse II med enkelte individer af arterne pille-star, fåre-svingel, krat-fladbælg, gul snerre, tor-

mentil og liden klokke der alle indikerer en god naturtilstand. Bortset fra dette er arealerne over-
vejende i en ringe naturtilstand (vurderet klasse IV) med dominans af arter som mose-bunke, 
stor nælde, alm. mjødurt, kær-tidsel, alm. rajgræs, fandens mælkebøtte, og lysesiv. Enkelte af 

de fugtige delarealer langs tilløbene er kortlagt som rigkær under tilgroning og er vurderet til at 
have en moderat naturtilstand svarende til naturtilstandsklasse III med arter som sumpkællinge-
tand, glanskapslet siv, kær-trehage, krage-fod og næb-star. Fuldstændige artslister fremgår af 
kortlægningsskemaerne for delområdet. 
 
Det fremgår af COWIs beskrivelse og Rebild Kommunes kortlægning at det i området ved de 4 
delområde er overdrevene, som har den bedste naturtilstand. De øvrige § 3 beskyttede arealer 

består hovedsageligt af kulturenge med en overvejende ringe naturtilstand.  
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5.11.1 Øvrige arter 

Ifølge forundersøgelsen er der på lokaliteterne forekomst af paddearter som butsnudet frø og en-

kelte spidssnudede frøer, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV over særligt beskyttelses-

krævende arter. De registrerede paddearter er alle afhængige af yngle- og levesteder med lav-

vandede lysåbne vandhuller, der ikke er væsentligt næringsstofbelastede, så der er fødegrundlag 

til yngel. Desuden bør der ikke være for højt prædationstryk fra fisk og på land skal der være 

overvintringsmuligheder og fødemuligheder, som der er i et afvekslende landskab med enge og 

moser. 

 

5.11.2 Fisk 

DTU Aqua har i 2013 beskrevet fiskebestanden i Binderup Å i ”Plan for Fiskepleje i Binderup Å” 
/4/. De skriver bl.a. følgende om Binderup Å og Hjeds Kanal (Binderup Å frem til Kalstrup Mølle) 
 

Hjeds Kanal:  
På denne strækning ændrer vandløbet sig fra at være en fin bæk med naturligt forløb, til en re-
guleret kanal med ringe fysiske forhold. Hjeds Kanal bliver hårdhændet vedligeholdet, hvilket re-
sulterer i at vandløbet ligger dybt i terrænet med blød og sandet bund. Vandløbet vil forbedres, 
hvis det vedligeholdes mere skånsomt. Ved elektrofiskeri blev der fundet en lille ørredbestand af 
især ældre fisk. 

  

Binderup Å:  
Ca. 100 m nedstrøms Kalstrup Bro ophører den hårdhændede oprensning af åen og der findes 
mange vandløbsplanter af forskellige art. Binderup Å løber som et naturligt vandløb med fine 
skjul i vegetationen og med underskårne brinker. Der er strækninger med gode gydeforhold, da 
bunden er overvejende gruset og der er et godt fald. Siden sidste undersøgelse er både Pandum 
og Snorup Dambrug nedlagt og opstemningerne fjernet. Der blev fundet en god ørredbestand 
med fin aldersfordeling.  

 
Tilløbene er ikke beskrevet i planen for Fiskepleje i Binderup Å. COWI beskriver i forundersøgel-
sen de to tilløb med følgende: 
 

- Byrsted Bæk -vandløbet har gode fysiske forhold med god strøm, og er perfekt 
gydebæk. Vandløbet blev indtil for to år siden, påvirket af spildevand og aflejret 

sand og slam i begyndelsen af vandløbet 
 

- Hvarrisbækken/tilløb fra Trehøje - (Faunaklasse 5). Fint vandløb, der modtager vand fra 

små kærområder. Vandløbet er noget belastet af næringsstoffer. 
 

 Vandløbskvalitet 5.12
Vandløbskvaliteten kan beskrives ved Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI). Ud fra en faunaprøve 
bestemmes smådyrene i vandløbet, og ud fra artslisten kan faunaklassen efter DVFI bestemmes. 

En tilfredsstillende vandløbskvalitet opnås ved et højt antal af iltfølsomme smådyr, som giver en 
høj faunaklasse 5, 6 eller 7.  
 
DVFI: 
 

- Hvarrisbækken (Stationsnummer 10000754) er undersøgt i 2010 og beskrives med en 
god biologisk kvalitet og en faunaklasse 5.  

- Afløb fra Byrsted (Stationsnummer 10000282) (opstrøms projektområdet) er undersøgt i 
2012. Her er der fundet en faunaklasse 4 og en noget forringet biologisk kvalitet.   
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Figur 22 Nuværende økologiske tilstand (www.miljoegis.mim.dk) 

 
Indenfor eller i nærheden af delområderne mangler Vandplanens mål om god økologisk tilstand 
at blive opfyldt for den øvre del af Afløb fra Byrsted, der har ringe økologisk tilstand og for tillø-
bet fra Bradsted, som har moderat økologisk tilstand (Figur 22).  
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6. HYDROLOGISKE FORHOLD 

 Afstrømningsdata og vandføringer 6.1

I Binderup Å er der placeret en målestation (DMU nr. 100014) ved Binderup Mølle. Målestationen 

er placeret ca. 20 km nedstrøms for delområderne. Målestationen har et opland på 90 km2 og der 

er hentet data fra perioden 1985-2008 og for året 2012.  

 

Målestationen anvendes til at beregne den karakteristiske vandføring i Binderup Å ved Kalstrup 

Bro, hvor der er et opland på 38 km2. Dette sker ved en antagelse mellem proportionalitet mel-

lem oplandstilvæksten og afstrømningen.  

 

Den samme antagelse er gjort for de to mindre tilløb, Hvarrisbækken og Afløb fra Byrsted. Dette 

er gjort velvidende at dette kun giver en indikation af de forskellige afstrømninger. De to tilløb 

har et lille opland på hver 1,7 km2 ved udløb i Binderup Å. Vandføringen i de to små vandløb vil i 

højere grad være præget af ukendte bidrag fra kildetilløb, som ikke følger oplandets karakteri-

stiske afstrømningsmønstre. Der er ikke foretaget vandføringsmålinger i de to tilløb.  

 

Tabel 1 Beregnede karakteristiske døgnmiddel vandføringer  

 Binderup Å 

(Mst 100014) 

l/s/km2 

Binderup Å Kalstrup Bro 

 

(l/s) 

Hvarrisbækken 

 

(l/s) 

Afløb fra Byrsted 

 

(l/s) 

Medianminimum 6,7 255 11,5 11,5 

Sommermedian 8,0 304 13,6 13,6 

Årsmedian 9,2 350 15,6 15,6 

Årsmiddel  10,7 407 18,2 18,2 

Medianmaksimum 26,0 988 44,2 44,2 

10 års maksimum 40,8 1.550 69,4 69,4 

 

Det fremgår at vandføringen i de to små vandløb er forholdsvis beskeden fra ca. 11 l/s til 70 l/s.  

 

 

 

Figur 23 Varighedskurve for Binderup Å (blå). Med røde punkter er vist karakteristiske afstrøm-
ninger for Binderup Å.  

Ud fra tidsserien ved Binderup Mølle er der lavet en varighedskurve, som viser hvor ofte man kan 

forvente at de karakteristiske afstrømninger overskrides. Denne er vist på Figur 23. 
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 Hydrologisk model 6.2

COWI har i forundersøgelsen for Hjeds Sø beregnet eksisterende og fremtidige vandspejle i Bin-

derup Å. Denne beregning er kun foretaget for området ved Hjeds Sø. For de to tilløb er der fore-

taget beregninger for de eksisterende forhold.  

 

For de to tilløb er der ikke beregnet på de projekterede forhold. Her er der i stedet fastlagt et 

projektvandspejl, som koter nær terræn. Der er således ikke foretaget en screening af om det vil 

være muligt at opnå disse projektvandspejle ud fra en fortsat hensynstagen til faunapassage og 

fremtidig vandløbskvalitet.  

 

Alle beregninger i forundersøgelsen er foretaget i VASP.  

 

Rambøll vil med udgangspunkt i de opmålte vandspejle beskrive de eksisterende afvandingsfor-

hold. Dette vil eliminere usikkerheden omkring de karakteristiske afstrømninger og således be-

skrive situationen, som den opleves i området.  

 

Med udgangspunkt i de to opmålte længdeprofiler i hhv. Afløb fra Byrsted (Orbicon 2009) og 

Hvarrisbækken (COWI 2012) præsenterer Rambøll her i detailprojekteringen i VASP, nye projekt-

forslag til forløb af disse tilløb.  
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7. DETAILPROJEKT 

 Forundersøgelsen 7.1

COWI har i forundersøgelsen beskrevet projekttiltag i delområde A og D (nu kaldet C). Forunder-

søgelsen har haft fokus på Hjeds Sø og beskrivelsen af delområderne er på et screeningsniveau. I 

tillægget til forundersøgelsen, hvor projekter i Hvarrisbækken og Afløb fra Byrsted er screenet i 

forhold til kvælstofomsætning, er der udelukkende set på oversvømmelser med vandløbsvand. I 

dette detailprojekt har man af hensyn til vandløbene optimeret projekterne, således at overrislin-

gerne primært sker ved fra det laterale opland. I selve vandløbene vil man gerne af hensyn til 

faunaen gerne undgå permanente oversvømmelser og her er der i stedet skabt mere terrænære 

vandspejl ved genslyngning og udlægning af grusmateriale.  

Der er ikke nogen af projekttiltagene i de 3 delområder, som vil skabe ændrede vandspejle i sel-

ve Binderup Å. Kun i delområde A arbejdes der direkte i Binderup Å og igennem projekteringen 

er det her sikret at vandspejlene forbliver uændret opstrøms ved Kalstrup Mølle.  

 

I det følgende redegøres der for detailprojekterne i de 3 delområder, hvor delområde C og D be-

handles som ét område C.  

 

Projektforslagene er vist på 3 bilag.  

 

- Bilag 5.1 Delområde A 

- Bilag 5.2 Delområde B 

- Bilag 5.3 Delområde C 

 

 Delområde A 7.2

 

Figur 24 Projektforslag delområde A, gengivelse af Bilag 5.1.  

7.2.1 Vandløb 

I delområde A skal der genskabes tidligere slyng af Binderup Å. Slyngene kan erkendes på luftfo-

to og fremgår også af tidligere kort, eksempelvis på det Høje Målebordsblad (1842-1899). Slyng-

enes nye forløb vil af anlægstekniske årsager blive tilpasset til de eksisterende forhold, således at 

udgravningen af slynget rent teknisk kan udføres og der ikke sker en hurtig afsnøring af de tidli-

gere ”skarpe” slyng.  
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Figur 25 Til venstre det nye slyng med det Høje Målebordblad som baggrund. Til højre det nye 
slyng med luftfoto 2012 som baggrund (©Geodatastyrelsen) 

 

Slynget etableres af to grunde. Dels for at genskabe et tidligere slyng i vandløbet men samtidig 

giver det mulighed for at et dræn fra syd kan overrisle engen, som det nye slyng afskærer.  

 

Der etableres derfor et nyt 388 m slyng, der forlænger Binderup Å med 188 m. Slynget etableres 

med en bundbredde på 3,2 m svarende til den regulativmæssige bundbredde på strækningen. 

Den eksisterende bundkote på strækningen er beliggende ca. 25 cm under den regulativmæssige 

bundkote. Derfor tages der udgangspunkt i de eksisterende forhold, for på den måde ikke at ska-

be en stuvning opstrøms mod Kalstrup Mølle.  

 

Indløbet til det nye slyng etableres 5 cm over den eksisterende bundkote for at sikre et fald 

igennem slynget. Beregninger viser, at dette ikke påvirker vandspejlet opstrøms herfor (ses på 

bilag 6.1 og beskrives under konsekvensvurdering).  

 

Det nye slyng skal udgraves med de dimensioner, som fremgår af Tabel 2. 

Tabel 2 Dimensioneringstabel for nyt slyng i Binderup Å 

Station Bundkote Bundbredde Anlæg Fald 

m m DVR90 m 1: ‰ 

19.950 24,05    

  3,2 2 0,5 

19.562 23,85    

 

Et længdeprofil af den nye strækning er vist på Bilag 6.1.  

Der skal udgraves i alt ca. 2.250 m3 jord til etablering af det nye slyng. Der skal samtidig tilfyldes 

en strækning på 200 m af Binderup Å. Hertil skal der bruges ca. 1.500 m3 jord.  

 

7.2.2 Dræn  

Der er modtaget oplysninger fra lodsejeren om dræn på matr. nr. 10a, som løber til grøften i pro-

jektområdets nordlige ende. Ved opmåling er et enkelt af disse dræn fundet. Det er et Ø120 mm 

betonrør med udløb i kote 26,60 m. Derudover er der konstateret udsivning fra brinken, som in-

dikerede placering af dræn, men disse er ikke fundet. Ved at bevare grøften og etablere overris-

lingsgrøfter i kote 26,50 m, 1 m under terræn ved projektgrænsen i kote 27,50 m sikres der mi-

nimum en drændybde på 1 m på matr. nr. 10a.  

 

Lodsejeren har i 2015 foretaget en terrænregulering af den østlige lavning på matr. nr. 10a, så-

ledes at denne kan holdes ude af projektet. I den vestlige lavning skal der foretages en terræn-

regulering med overskudsjord i forbindelse med anlægsarbejdet.  

 

I grænsen imellem matr. nr. 3q og 8f er der indmålt en brønd, som har 3 rørtilløb fra nord. 

Rørudløbet fra brønden er indmålt som en Ø200 mm rørledning med bund i kote 26,10 m. Syd 

for markvejen er der indmålt en bund i grøften i kote 25,81 og et vandspejl i kote 25,88 m. 

Rørudløbet var ikke synligt under opmålingen. For at sikre denne afvanding og uændrede forhold 

i udløbet ved rørbroen etableres der her en overrisling inde i projektområdet i kote 25,80 m fra 

dette drænsystem.  
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I Binderup Å, ca. St. 20.000 m, er der indmålt et 10 cm rørudløb fra syd i kote 24,82 m. Drænet 

afvander matr. nr. 1a syd for Binderup Å. Drænets placering i den dykrede mark er ikke kendt. 

Ud fra højdemodellen er der på Figur 26 angivet det forventede forløb af dræn fra matr. nr. 1a.  

 

 

Figur 26 Kendt drænudløb i St. 20.000 m. På matr. nr. 1a ses med pink de forventede eksisterende 
forløb og med rødt et muligt nyt forløb til overrisling. Det krydsende TDC kabel er vist 
med lilla.  

Ved etableringen af det nye slyng vil det være muligt at føre dette dræn til en overrislingsbrønd 

på matr. nr. 1k, hvor den afsnørede Binderup Å tilfyldes og således rent terrænmæssigt samler 

matr. nr. 1a og 1k. Det præcise forløb af drænet skal fastlægges og ved omlægning af ca. 65 m 

dræn kan der sikres en overrisling (Figur 26). Ved bevidst at lave en lavning under tilfyldningen 

af Binderup Å omkring St. 19.900 m kan der skabes bedre forhold for kvælstofomsætningen fra 

dette dræn. Efter en påvisning af drænet skal det vurderes om drænet kan ledes ud over terræn 

eller overrislingen skal ske med en overrislingsbrønd, som beskrevet ovenfor.  

 

7.2.3 Grøfter 

I delområde A skal der etableres en række overrislingsgrøfter, som afsluttes med et udløb over 

terræn i kote 25,80-26,50 m, som angivet på Bilag 5.1. Grøfterne etableres med bundbredde på 

0,5 m og skråningsanlæg 1:1. Bundkoten i grøftens opstrøms ende etableres i niveau med eller 

lige under det drænudløb, der skal sikres udløb. Dybden af grøften aftager til en bundkote sva-

rende til 10 cm under overrislingskoten, hvor grøften afsluttes.  Hvis der er kendskab til stor ma-

terialetransport fra drænene kan der under anlægsarbejdet etableres et sandfang på overris-

lingsgrøften, som lodsejeren kan oprense efter behov for at kunne opretholde en afvanding og ef-

fekt af overrislingsgrøften.  

 

Længst mod øst skal det sikres at det rør, som er ført under grusvejen, åbnes op og ledes via en 

grøft ind i projektområdet. Grøften langs med Abildgårdsvej opretholdes af hensyn til vejen, men 

det skal sikres, at den ikke længere modtager vand fra nord.  

 

Der skal i alt graves 6 nye grøfter med en samlet længde på 227 m. Det er med grøfternes place-

ring sikret, at der udenfor projektområdet opretholdes minimum 1 m drændybde.  
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Figur 27 Grøfter og dræn i Delområde A. Med rød cirkel er vist de tilfyldte grøfter.  

For at sikre afvandinger og samtidig fordele vandet fra oplandet i projektområdet skal der tilfyl-

des grøfter i projektområdet. I alt skal ca. 280 m grøfter tilfyldes.  

 

Det skal sikres, at en evt. afvanding til den vestligste grøft fra matr. nr. 10a vest for projektom-

rådet opretholdes, hvilket også er grunden til, at grøften kun tilfyldes på en kortere strækning.   

 

Grøften imellem matr. nr. 1k og 3q skal tilfyldes på de nederste 120 m, således at der sikres 

overrisling af drænvand fra grøften i kote 26,50 m. 

 

Grøften imellem matr. nr. 1a og 3q ned mod Abildgårdsvej skal også tilfyldes på en strækning af 

60 m. 

 

Det jord, som udgraves til de nye grøfter anvendes til tilfyldning af de eksisterende. Der forven-

tes her et mindre jordunderskud og der suppleres med jordoverskuddet fra udgravningen af det 

nye slyng.  

 

7.2.4 Terrænregulering  

For at friholde matr. nr. 10a for afvandingsmæssige påvirkninger fra projektet skal det vestlige 

lave areal hæves til kote 27,50 m. Arealet med koter under 27,50 m nord for projektområdet er i 

alt 4.950 m2. Der skal udlægges ca. 0,3 m i gennemsnit, hvilket svarer til et samlet volumen på 

1.485 m3. Fra udgravningen af slynget er der et jordoverskud på ca. 750 m3, hvoraf ca. 50 m3 

skal anvendes til tilfyldning af grøfter.  

 

Der vil være behov for at tilføre ca. 785 m3 jord for at kunne udføre terrænregulering på matr. 

nr. 10a. Jorden kunne evt. hentes inde i projektområdet ved afrømningen af jordlaget i overris-

lingsområderne. Samtidig er der et jordoverskud i Delområde B og C, som kan transporteres til 

Delområde A.  

 

7.2.5 Sten og grus 

Der skal ikke udlægges sten eller grus i det nye forløb af Binderup Å. Hvor det nye forløb slynges 

mod nord og hvor det føres tilbage til det eksisterende vandløb skal tilfyldningen af det eksiste-

rende forløb stensikres op til et niveau svarende til medianmaksimum vandspejlskoten ca. 70 cm 

over bundkoten.  

 

Det skal vurderes under anlægsfasen om det er nødvendigt at stensikre de nye slyng for at for-

hindre at der sker erosion af de nye vandløbsskråninger. Det vil formentlig være nødvendigt at 

stensikre det ene slyng, som vist på Bilag 5.1. I udgangspunkt anbefaler Rambøll ikke, at der fo-

retages stensikringer af det nye (oprindelige) forløb. Årsagen til denne anbefaling er, at det nye 

vandløb bør gives en naturlig dynamik. 
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7.2.6 Sandfang 

Under anlægsfasen etableres og driftes et sandfang nedstrøms det nye slyng. Sandfanget skal 

reducere materialetransporten længere nedstrøms. 

 

 Delområde B 7.3

 

Figur 28 Projektforslag delområde B, gengivelse af Bilag 5.2 

7.3.1 Vandløb 

I delområde B skal Afløb fra Byrsted genslynges i et nyt mere terrænnært forløb og en del af op-

landsvandet fra øst skal ledes til en lavvandet engsø, inden det igen løber til vandløbet omkring 

den eksisterende rørbro i St. 550 m.  

 

Det nye vandløb kan deles op i to strækninger, hhv. op- og nedstrøms grusvejen, som krydser 

igennem projektområdet. Det nye vandløb vil frem til grusvejen være 50 m kortere end det eksi-

sterende forløb. Nedenfor grusvejen, er det nye forløb 85 m længere end det eksisterende forløb 

svarende til at Afløb fra Byrsted i alt forlænges med 35 m (fra 791 m til 826 m) 

 

Det nye forløb etableres dels i et nyt slynget forløb og med faldforhold centralt i projektområdet, 

som tilgodeser gydning af ørreder (afværgeforanstaltning i forhold til eventuelle negative konse-

kvenser for ørreder andre steder i vådområdeprojektet for Hjeds Sø og Øvre Binderup Å). I pro-

jektområdets vestlige ende skal det nye forløb af vandløbet afsluttes i en bundkote, som medfø-

rer at det eksisterende styrt udlignes. Dette sikres ud fra et ønske om at tilgodese passage for 

ørreder, som vil få optimale betingelser i det nye vandløb, såfremt de tidligere påvirkninger med 

spildevand kan undgås. Af samme grund vil det med projektet blive sikret at de to udpegede 

spærringer på strækningen indenfor projektområdet udlignes i det nye forløb.  

 

Det nye vandløb fortsættes ca. 20 m vest for projektgrænsen. Der er her tale om en udjævning 

af det eksisterende styrt og vandløbsbunden sænkes på strækningen. Der skabes altså en bedre 

afvanding af arealet udenfor projektområdet opstrøms for styrtet.  
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Vandløbet skal etableres med de dimensioner, som fremgår af Tabel 3. 

Tabel 3 Dimensioneringstabel for det nye forløb af Afløb fra Byrsted 

Station Bundkote Bundbredde Anlæg Fald Bemærkning 

m m DVR90 m 1: ‰  

156 30,80    Udløb fra rørbro 

  0,4 2 10  

250 29,86     

  0,4 2 6  

300 29,56     

  0,4 2 4  

350 29,36     

  0,4 2 6  

400 29,06     

  0,4 2 10  

450 28,56     

  0,4 2 10  

497 28,10    Indløb ny rørbro 

  Ø800 mm   Grusvej 

504 28,10    Udløb ny rørbro 

  0,4 2 12  

735 25,25    Udløb i eks. vandløb 

 

Et længdeprofil af det nye vandløb er vist på Bilag 6.2. Af dette længdeprofil ses det også at 

vandløbet generelt er placeret ca. 0,50 m under terræn, dog nogle steder lidt dybere og op til 1 

m. På den nederste strækning, hvor den eksisterende bundkote i St. 735 m skal bevares vil 

vandløbet nærme sig den eksisterende dybde på op til 2 m i terræn. Denne dybde kan der ikke 

ændres på medmindre der kan opnås en lodsejeraccept om at hæve bunden og vandspejlet på 

strækningen uden for projektområdet.  

 

Der skal i alt udgraves ca. 850 m3 jord ved etablering af det nye vandløb. Til tilfyldning af det ek-

sisterende vandløb, skal der bruges ca. 425 m2. For vandløbsarbejdet er der altså et jordover-

skud på ca. 425 m3. Dette kan anvendes til terrænregulering ved Delområde A.  

 

7.3.2 Ny rørbro 

I det nye vandløb skal der etableres en ny rørbro ved grusvejen med indløb i St. 497 m. Broen 

skal sikre faunapassage i vandløbet og samtidig en uændret anvendelse af grusvejen. 

 

Røret lægges som et Ø800 mm betonrør.   

Tabel 4 Dimensionering af ny rørbro 

Vejbredde Vandløbsbund Rørbund Vejkote Rørdimension Rørlængde 

m m DVR90 m DVR90 m DVR90 mm m 

3 28,10 27,90 29,00 800  3 x 2,25  

 

Rørledningerne anlægges på et afretningslag af bundsikringsgrus efter leverandørens anvisnin-

ger. Røret anlægges med den i Tabel 4 angivne bundkote. I røret udlægges ved håndkraft et 20 

cm tykt lag af håndsten i størrelsen 64-125 mm op til vandløbets dimensionerede bundkote det 

pågældende sted.  
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Figur 29 Principskitse for rørbro  

Rørene lægges efter leverandørens anvisninger og skal generelt følge principskitsen for rørbroen 

på Figur 29.  

 

Omkring rørets overside opbygges en vejkasse af komprimeret bundsikringsgrus. Gruset opbyg-

ges i en tykkelse af 0,20-0,40 m afhængig af eksisterende terrænkote. Øverst udlægges et lag 

komprimeret stabilgrus i vejens bredde, som tilpasses ud i hver side til nuværende terrænniveau. 

 

Grusvejen hæves på begge sider af den nye rørbro, så det passer med ovenstående beskrivelse 

og leverandørens krav om jorddækning.  

 

Med den dimensionerede længde af den nye rørbro sikres det, at der kan skabes kreaturpassage 

på vestsiden af grusvejen og dette vil erstatte den eksisterende kreaturovergang umiddelbart 

nedstrøms for, som derfor blot kan fjernes.    

 

7.3.3 Kreaturovergange og vadesteder 

For at sikre en afgræsning af projektområdet øst for grusvejen er der på projektkort Bilag 5.2 

vist to spang samt to vadesteder. Med en god tæthed imellem overgangene kan man undgå at 

hegne af mod det slyngede vandløb.  

 

Antallet af spang og vadesteder kan justeres under anlægsarbejdet efter nærmere aftale med 

lodsejeren.  

 

Vadestederne anlægges med 2 m bredde. Anlæggene etableres i vandløbene med en længde på 

4 meter og et skråningsanlæg på 1:5. Stenene graves ned i vandløbet således toppen flugter 

vandløbsbunden. Bunden bygges op af lag med 20 cm håndsten og 15 cm nøddesten. I hver side 

tværs over åen etableres et 0,5 m bredt bånd, hvor der også udlægges håndsten i det øverste 

lag. 

 

7.3.4 Etablering af lavvandet engsø 

I et ca. 2.300 m2 stort område skal der skabes en lille lavvandet engsø med et vandspejl op til 

kote 29,00 m. Den mindre engsø skal sikre omsætning af kvælstof for de østlige oplande til pro-

jektområde B. Vandspejlet i området hæves ved at foretage en mindre terrænhævning til kote 

29,30 m over ca. 40 m, således at det nye vandløb og engsøen adskilles af et højere terræn. Ter-

rænhævningen skabes i form af et lille dige med en 1 m bred kronkant og med skråningsanlæg 

på 1:4 til begge side. Terræn skal i gennemsnit hæves med 50 cm. På højkant i terrænadskillel-

sen sættes en 2 m høj PE-membran fra kote 27,20 m til kote 29,20 m umiddelbart under ter-

rænhævningens kronekant. Der skal i alt anvendes 100 m3 til opbygning af terrænhævningen. 

Jorden kan afrømmes fra bunden af den fremtidige engsø, ligesom der kan suppleres med jord-

overskuddet fra udgravningen af vandløbet.  

Terrænhævningen føres igennem det eksisterende vandløb til den sydlige vandløbsbanket i Afløb 

fra Byrsted. I terrænhævningen på tværs af det gamle vandløbsforløb skabes en lavning, som er 

stensikret op til kote 29,00 m, og som dermed fungere som fremtidigt udløb fra engsøen. Vandet 

fra oplandet mod øst skal således fortsat have afløb fra området via det gamle vandløbsforløb.  

 

7.3.5 Dræn  

I området er der 3 kendte dræntilløb. Det ene er det østligste dræn, som leder det store østlige 

opland til vandløbet via en Ø300 mm betonledning mod øst på matr. nr. 6r. Dette bevares uæn-

dret.  
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I det sydvestlige hjørne af matr. nr. 6r er der indmålt et Ø100 mm PVC rørudløb, som afvander 

en del af matr. nr. 6r. Det forventes at drænet skal afbrydes ved opgravning af en del af røret 

omkring udløbet. Under anlægsarbejdet skal der foretages en søgning af dræn i projektgrænsen 

mod øst, således at det sikres at en evt. afvanding herfra og ind i projektområdet sikres. Den ek-

sisterende strækning af Afløb fra Byrsted imellem matr. nr. 12an og 6r bevares delvist af samme 

årsag. Konstateres det at der ikke er en afvanding fra øst til grøften kan denne tilfyldes med 

overskudsjord imellem matr. nr. 12an og 6r over en strækning på ca. 150 m.  

 

I det sydvestlige hjørne af matr. nr. 12an er der registreret et Ø60 mm rørudløb med underkant i 

kote 28,75 m. Drænet har udløb til den strækning, som efter projektets gennemførelse vil få et 

vandspejl i kote 29,00 m. For at sikre drænet en uændret afvanding af matr. nr. 9a skal drænet 

forlænges til udløb nedenfor engsøen. Der placeres derfor en Ø325mm drænbrønd inden rørets 

udløb i Afløb fra Byrsted. Herfra lægges et ca. 80 m langt tæt Ø100 mm rør til udløb nedenfor 

engsøens overløb ved terrænhævningen.  

 

7.3.6 Sten og grus 

I det nye vandløb skal der som afværgeforanstaltning udlægges gydegrus og skjulesten for at 

forbedre forholdene for bl.a. ørreder.  

 
Gydegrus blandingen skal i størst muligt omfang følge anbefalingen fra DTU Aqua om kornstør-
relser og fordeling.  

 

"Godt gydegrus består primært af nøddesten blandet med lidt større sten, kaldet singels. En af 

fordelene ved at anvende singels er at den spæde yngel kan skjule sig ved de større sten. Dette 

kan øge den samlede overlevelse, især hos ørredynglen, som kun er 2-3 centimeter lange, når de 

kommer op fra gydegruset. I vandløb mindre end 3 meter vil man kunne anvende følgende blan-

ding - 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 15 % sten på 32-64 mm (singels + hånd-sten)." 

 

Der skal i alt udlægges gydegrus på 10 % af strækningen i det nye vandløb. Der etableres derfor 

i alt 10 gydebanker af en længde på hver ca. 7 m. Gydegruset udlægges i en tykkelse af 20 cm, 

og henover gydebanken skabes et fald på maksimalt 5 ‰.  

 

Der skal i alt anvendes 14 m3 gydegrus.  

 

Hvor der ikke skabes gydebanker udlægges der skjulesten i form af 100-150 mm store natur-

sten. Der udlægges 2-3 sten pr. m2 vandløbsbund svarende til i alt ca. 2 m3 sten.  

 

 Delområde C 7.4

 



 

DETAILPROJEKTERINGSRAPPORT BINDERUP Å, ØVRE DEL 

 
 
 

38 

 

 

Figur 30 Projektforslag delområde C, gengivelse af Bilag 5.3.  

7.4.1 Vandløb 

I delområde C skal Hvarrisbækken genslynges over en strækning på i alt 578 m. Genslyngningen 

vil forlænge vandløbet med i alt 191 m. 

 

Vandløbet er på en del af strækningen forsøgt placeret efter matrikelgrænserne, som viser det 

”oprindelige” vandløbsforløb. På den midterste strækning er det placeret således, at dyrkningen 

af matr. nr. 4u kan opretholdes. I fastlæggelsen af det nye vandløb er der også taget for at det 

nye vandløb etableres med et fald på maksimalt 10 ‰ for at tilgodese mulighederne for at ørre-

der vil svømme op og gyde i vandløbet. Det nye vandløb vil få et fald på 6-10 ‰ og være belig-

gende ca. 1 m under terræn.  

 

Det nye vandløb skal udgraves med de dimensioner, som fremgår af Tabel 5. 

Tabel 5 Dimensioneringstabel for det nye forløb af Hvarrisbækken 

Station Bundkote Bundbredde Anlæg Fald Bemærkning 

m m DVR90 m 1: ‰  

396 29,70    Start nyt vandløb 

  0,4 2 7  

600 28,27     

  0,4 2 10  

900 25,27     

  0,4 2 6  

974 24,83    Udløb i Binderup Å 

 

Et længdeprofil af det nye vandløb er vist på Bilag 6.3.  

 

Der skal i alt udgraves 1.400 m3 til etablering af det nye vandløb. Strækningen, som skal tilfyldes 

skal i alt have tilført 900 m3. Der er således et jordoverskud på ca. 500 m3. Jordoverskuddet kan 

delvist indbygges i tilfyldningen af det eksisterende vandløb ved at etablere denne med en lille 

overhøjde. Derudover kan der udplaneres jord på det lavtliggende dyrkede areal på matr. nr. 4u 

samt tilføres jord til terrænreguleringen ved Delområde A.  

 

7.4.2 Dræn  

Til Hvarrisbækken er der 3 rørtilløb, hvoraf 2 af dem er dræn fra matr. nr. 4u. Det tredje er et 

Ø180 mm rør, som leder vand til Hvarrisbækken fra grøften mellem matr. nr. 4u og 5a.  
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Figur 31 Drænarbejde ved Hvarrisbækken 

De to dræn fra marken skal sikres udløb i Hvarrisbækken i kote 27,10 m i St. 720 m. Dette sikres 

ved at etablere to nye Ø425mm brønde i projektgrænsen, som opsamler de to dræn. Drænene 

har udløb i hhv. kote 27,73 m (Ø120 mm længst opstrøms) og kote 27,14 m (Ø110 mm længst 

nedstrøms) ved udløb i Hvarrisbækken. Ø180 mm røret, som leder vand fra grøften til Hvarris-

bækken kan have dræntilløb tilkoblet på forløbet igennem marken. Røret afbrydes ved grøften 

men for at sikre at en evt. afvanding opretholdes skal denne også tilsluttes det nye afskærende 

rør. Denne rørledning (Ø180 mm) har udløb i Hvarrisbækken i kote 27,31 m samme sted som 

Ø110 mm drænet.  Fra brønden længst nedstrøms skal der lægges en 41 m lang Ø200 mm tæt 

ledning med et fald på minimum 2 ‰. Der skal således være afløb fra brønden i minimum kote 

27,18 m. Udløbet fra det lavets beliggende dræn i Hvarrisbækken er indmålt i kote 27,14 m, men 

da den nye brønd sættes 10 m fra udløbet forventes det at drænet her er placeret over kote 

27,18 m. Det nye drænudløb i St. 720 m er vist på længdeprofilet på Bilag 6.3. 
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Figur 32 Overrisling i det sydlige af Delområde C.  

Ved grøften imellem matr. nr. 4u og 5a skal røret, som leder vand til Hvarrisbækken afbrydes 

ved opgravning af røret et stykke ind i marken. I stedet skal vandet fra grøften ledes til overris-

ling i det sydlige af Delområde C. Det sikres ved at lægge et nyt topslidset Ø200 mm rør fra grøf-

ten og ca. 175 m mod sydvest til udløb i en overrislingsgrøft i projektgrænsen på matr. nr. 4u. I 

et knækpunkt placeres en drænbrønd (Ø425 mm) til vedligeholdelse af røret. Røret lægges fra 

kote 29,50 m til udløb i en ny grøft i kote 28,98 m i projektgrænsen svarende til et gennemsnit-

ligt fald på ca. 3 ‰. 

 

7.4.3 Grøfter 

Fra udløbet af røret fra matr. 5a etableres der en åben grøft ind i projektområdet. Der skal i alt 

etableres 70 m grøft med en bundbredde på 0,5 m og en bundkote fra 28,98 m til kote 26,50 m. 

Grøften afsluttes med en bundkote 0,50 m under terræn. For at fordele overrislingen føres grøf-

ten med en vandret bundkote ca. 45 m mod syd, hvor den følger terrænkote 27,00 m. 

 

Nord for den store overrislingsgrøft skal det opgravede materiale anvendes til at tilfylde en grøft 

over en strækning på ca. 50 m. Øst herfor graves en mindre grøft for at sikre overrisling fra evt. 

oplandsvand fra øst.  

  

7.4.4 Sten og grus 

I det nye vandløb skal der udlægges gydegrus og skjulesten for at forbedre forholdene for ørre-

der.  
 
Gydegrus blandingen skal i størst muligt omfang følge anbefalingen fra DTU Aqua om kornstør-

relser og fordeling.  

 

"Godt gydegrus består primært af nøddesten blandet med lidt større sten, kaldet singels. En af 

fordelene ved at anvende singels er at den spæde yngel kan skjule sig ved de større sten. Dette 

kan øge den samlede overlevelse, især hos ørredynglen, som kun er 2-3 centimeter lange, når de 

kommer op fra gydegruset. I vandløb mindre end 3 meter vil man kunne anvende følgende blan-

ding - 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 15 % sten på 32-64 mm (singels + hånd-sten)." 

 

Der skal i alt udlægges gydegrus på ca. 10 % af strækningen i det nye vandløb. Der etableres 

derfor i alt 10 gydebanker af en længde på hver ca. 6 m. Gydegruset udlægges i en tykkelse af 

30 cm, og henover gydebanken skabes et fald på maksimalt 5 ‰.  
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Der skal i alt anvendes 18 m3 gydegrus.  

 

Hvor der ikke skabes gydebanker udlægges der skjulesten i form af 100-150 mm store natur-

sten. Der udlægges 2-3 sten pr. m2 vandløbsbund svarende til i alt ca. 2 m3 sten.  
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8. ANLÆGSOVERSLAG 

I forhold til erfaringspriser fra seneste licitationer er omkostningerne ved etablering af vådområ-

deprojekterne i de 3 delområder vurderet. Vurderingen forudsætter at de 3 delområder udbydes 

og udføres samtidig.  

Tabel 6 Anlægsoverslag (ekskl. moms) 

Post Beskrivelse Pris (DKr) 

1.    Byggeplads (ca. 5 % af anlægssum) 50.000 

2.    Forberedelse   50.000 

3.    Jordarbejde - vandløb     

  Delområde A 150.000 

  Delområde B 60.000 

  Delområde C 85.000 

3.    Jordarbejde - grøfter     

  Delområde A 25.000 

  Delområde B   

  Delområde C 10.000 

      

4.    Grus- og stenarbejde     

  Delområde A 10.000 

  Delområde B 15.000 

  Delområde C 20.000 

5.    Dræn og rørarbejde     

  Delområde A 40.000 

  Delområde B 55.000 

  Delområde C 125.000 

7.    Diverse     

  Delområde A   

  sandfang 25.000 

  Delområde B   

  membran 40.000 

  drænsøgning 5.000 

  2 spang 45.000 

  2 vadesteder 10.000 

  Delområde C   

      

Uforudsete udgifter (ca. 15 %) 115.500 

Total ekskl. moms   935.500 

 

Det er væsentligt at understrege, at ovennævnte anlægsoverslag udelukkende er baseret på er-

faringspriser og ikke på indhentning af egentlig entreprenørtilbud.  

 

Anlægsoverslaget er lavet på baggrund af de foreliggende projektforslag og er overslagsmæssigt 

ca. kr. 935.500 ekskl. moms.  
 

Udover ovennævnte udgifter til anlæg vil der i den forbindelse være udgifter til udarbejdelse af 

udbudsmateriale, licitation, byggeledelse og tilsyn samt eventuelle arkæologiske undersøgelser. 
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9. PROJEKTETS KONSEKVENSER 

Ud fra de detailprojekter, som er beskrevet i kapitel 7 for delområderne, kan der foretages en 

række vurderinger af hvilke konsekvenser projekterne har for selve vandløbet, afvandingen, na-

turen, tekniske anlæg samt hvor stor en kvælstofomsætning projektet vil medføre.  

 

For at skabe et godt overblik er konsekvensvurderingen for hvert delområde samlet og beskrevet 

i hvert sit afsnit.   

 

 Delområde A 9.1

9.1.1 Vandløb 

Ved delområde A forlænges Binderup Å med 188 m i et nyt 388 m langt slyng. Faldet og dimen-

sionerne i det nye slyng er fastlagt således, at der opstrøms for det nye forløb ikke er ændringer i 

vandspejlet i forhold til den eksisterende situation i Binderup Å.  

 

Der er for både de eksisterende og projekterede forhold foretaget beregninger på en sommerme-

dian og medianmaksimum afstrømning til vurdering af konsekvenserne for vandspejlet. Bereg-

ninger ses på Bilag 6.1. PÅ Bilag 6.1 skal man være opmærksom på at vandløbet forlænges med 

188 m og vandspejlet nedstrøms indløbet til det nye slyng således også forskydes. Bilaget viser 

dog et direkte sammenligneligt vandspejl opstrøms slynget i St. 19.950 og op til Kalstrup Bro i 

St. 20.300 m.  

 

Vandspejlene ved Kalstrup Bro kan udtrækkes fra beregningsprogrammet VASP og er vist i ne-

denstående Tabel 7.  

Tabel 7 Eksisterende og projekterede vandspejle ved Kalstrup Bro, St. 20.300 m 

 Sommermedian Medianmaksimum 

 m m 

Eksisterende 24,67 24,85 

Projekteret 24,65 24,84 

 

Det fremgår af Tabel 7, at vandspejlsforskellen mellem de eksisterende og projekterede forhold 

kun varierer med op til 2 cm. Det ses også, at det projekterede vandspejl er det laveste af de to. 

Genslyngningen af Binderup Å resulterer således ikke i en ændret eller højere vandstand ved Kal-

strup Bro ved de karakteristiske afstrømningssituationer sommermedian og median maksimum. 

 

9.1.2 Afvanding og arealanvendelse 

Afvandingen i området afbrydes ved tilfyldning af grøfterne og en stor del af projektområdet vil 

blive brugt som overrislingsområde, hvor drænvand fra de højere beliggende marker ledes ud 

over terrænet.  

 

I våde perioder vil dele af projektområdet derfor kunne stå med blankt vand på overfladen og 

have karakter af vandmættet våd eng. Vandspejlet i Binderup Å ændres ikke og i tørre perioder i 

sommerhalvåret, hvor afstrømningen fra drænene vil være minimal vil man kunne anvende pro-

jektområdet til afgræsning eller høslet.  

 

Adgangsforholdene vil være ændret til den del af matr. 1m og 1k, som vil blive placeret syd for 

Binderup Å. Ved projektets gennemførelse vil denne del af delområdet kun kunne tilgås fra matr. 

nr. 1a.  

 

9.1.3 § 3 natur 

Stort set hele delområde A, består af § 3 natur, der er registreret som eng. Det fremgår af Rebild 

Kommunes kortlægning at området overvejende består af kraftigt kulturpåvirkede engområder, 

der har en ringe naturtilstand. Store dele af projektområdet vil bestå af overrislingsområder, som 

tilføres kvælstof. De registrerede arter og naturtilstanden indikerer allerede en vis kvælstofpå-

virkning, og det vurderes ikke at denne kvælstofpåvirkning vil påvirke engområderne væsentligt i 

negativ retning. Området vil samtidig blive mere vådt til gavn for områdets eng- og mosevegeta-

tion. 
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Centralt i delområde A er et § 3 vandhul, som er en rest af det gamle oprindelige slyng, som 

genskabes. Dette vandhul vil således forsvinde og i stedet blive en del af Binderup Å ved projek-

tets gennemførelse, ligesom det tidligere har været.  

 

Det vurderes derfor, at projekttiltagene samlet set ikke vil have en negativ effekt på områdets § 

3 natur. 

 

9.1.4 Øvrig natur 

Der skabes 188 m mere vandløb i delområde A. I det mere slyngede vandløbsforløb vil der kunne 

opleves en større dynamik end i det eksisterende lige forløb. Dette vil være til gavn for fisk og 

den øvrige vandløbsfauna.  

 

I engen vil der være små temporære søer i overrislingsområderne og grøfteafvandingen af områ-

det ophører. I forhold til paddearterne vil ophør med dræning og genskabelse af mere naturlig 

hydrologi forbedre muligheden for etablering af yngle- og levesteder væsentligt, samtidig vil 

prædationstrykket sandsynligvis stige fra fødesøgende fugle, som typisk vil indfinde sig på eng-

områder med mere naturlig hydrologi. Samlet set vurderes projektet dog, at være til gavn for 

områdets padder. 

 

Samlet set vil der være en uændret eller positiv effekt for områdets Bilag IV.  

 

9.1.5 Tekniske anlæg 

I delområdet er der ikke tekniske anlæg, som påvirkes af projekttiltagene. Det skal dog sikres 

ved udgravning af overrislingsgrøfter og omlægning af dræn på matr. nr. 1a at kablet fra TDC ik-

ke påvirkes. Dette kan kræves en påvisning af kablet fra TDC, hvilket koordineres i forbindelse 

med anlægsarbejdets opstart. Det nye forløb krydser ikke denne ledning.  

 

9.1.6 Kvælstofomsætning 

I delområde A tilføres der i alt 40,6 kg N/ha opland fra hovedsageligt matr. nr. 10a. Med et sam-

let opland på 67,8 ha giver det en samlet tilførsel af kvælstof til delområdet på 2.752 kg N/år. 

Det vurderes, at omsætningen af kvælstof i overrislingsområdet er 50 %, hvilket er et udtryk for 

et godt forhold mellem kvælstofbelastningen og det ca. 5 ha store overrislingsområde.  

 

Store dele af projektområdet er § 3 beskyttet natur og selve ændringen i arealanvendelse bidra-

ger ikke til en øget kvælstofreduktion.  

 

Baggrunden for kvælstofberegningerne er vedlagt som Bilag 9.1 og de vigtigste tal fremgår af 

Tabel 8. 

Tabel 8 Kvælstofomsætning i delområde A 

 Opland Tilførsel Omsætning  

   Overrisling Ekstensivering Total Arealspecifik 

 km2 kg N/år kg N /år kg N / år kg N / år kg N/ha/år 

Delområde A 0,68 2.752 1.376 0 1.376 138 

 

 Delområde B 9.2

9.2.1 Vandløb 

Ved delområde B etableres der et nyt forløb af Afløb fra Byrsted Bæk. Det nye forløb etableres 

med et fald på 4-12 ‰. Med vandløbets nye slyng og en ny rørbro ved den gennemgående grus-

vej fjernes to i Vandplanen udpegede spærringer ved hhv. den eksisterende rørbro og nedstrøms 

herfor en opstemning i vandløbet.  

 

I det nye vandløb udlægges der skjulesten og gydegrus til optimering af forholdene for ørred og 

øvrig vandløbsfauna.  

 

9.2.2 Afvanding 

Ved beregning af de eksisterende afvandingsforhold er der taget udgangspunkt i de opmålte 

vandspejle.  

 
Afvandingsforholdene beregnes normalt ved at trække en gradient fra de beregnede vandspejl i 

vandløbet ud igennem terrænet i ådalen. Gradienten skal svare til det fald, som der generelt af-
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vandes med i de ånære arealer. Ved dyrkede arealer vil dette fald typisk være på 2 ‰, mens det 
ved naturarealer og græsningsarealer til tider kan være nødvendigt at arbejde med et lavere fald 

og til tider et vandret vandspejl for at kunne gengive de eksisterende forhold i ådalen. Vandspej-

lene i vandløbet skaber sammen med ovenstående gradient en flademodel med drænkoter. Ved 
at fratrække højdemodellen disse drænkote fremkommer en drændybdemodel for ådalen. Dette 
skal tolkes som en illustration af den teknisk mulige afvandingstilstand, hvis der anlægges et 
dræn med den gradient, som modellen er bygget på. Dvs. hvor der er en drændybde større end 
1 meter er det muligt at lægge et dræn 1 m under terrænet og afvande til vandløbet med den 
pågældende gradient. 
 

Denne beregning er udført i delområde B for både de eksisterende og projekterede vandspejle. I 
vandløbet er der her regnet med en vanddybde på 20 cm og med et vandspejl i kote 29,00 m i 
den nye engsø. Det fremgår af Bilag 6.1, at denne vanddybde sjældent optræder. Det giver altså 
mulighed for en udlægning af gydegrus og skjulesten uden at overskride de vandspejle, som lig-
ger til grund for afvandingsberegningerne.  
 

 

Figur 33 Projekterede afvandingsforhold ved en sommermedian afstrømning ved Afløb fra Byr-
sted.  

 
Afvandingsforholdene ved en sommermedian for de eksisterende forhold er vist på Bilag 7.2 og 
på Bilag 8.2 samt Figur 33 er der vist de projekterede forhold.  
 
Ved sammenligning af de to kort fremgår det, at afvandingen er uændret på arealerne hhv. øst 

for Afløb fra Byrsted, hvor rørudløbet fra øst er placeret med udløb 50 cm over vandspejlet i den 
nye engsø. Syd for engsøen sikres det ved forlængelse af drænudløbet til nyt udløb nedstrøms 
engsøen, at afvandingen af denne matrikel også er uændret. I det vestlige område af delområdet 
er vandstanden stuvningspåvirket af vandspejlet i Binderup Å. Ingen af projekterne i delområ-

derne ved vådområdeprojektet Binderup Å, øvre del påvirker vandspejlet i Binderup Å. Da vand-
løbsbunden i det nye forløb af Afløb fra Byrsted samtidig er placeret efter en eksisterende rørbro, 

vil den overordnede afvanding ikke blive ændret i dette område.  
 
De store ændringer i afvandingstilstanden i delområde B sker centralt i projektområdet, hvor Af-
løb fra Byrsted får et nyt terrænnært forløb tværs over delområdet samt hvor der skabes en ny 
engsø syd for det nye forløb. Resten af det centrale delområde får karakter af våd eng med plet-
ter af sump og temporære frie vandspejle. Man vil kunne forvente at delområdet i fremtiden kan 
afgræsses eller plejes ved eksempelvis høslet.  
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9.2.3 § 3 natur 

Store dele af delområde B består af § 3 natur, der er registreret som eng. Det fremgår af Rebild 

Kommunes kortlægning at området generelt består af kraftigt kulturpåvirkede engområder med 

en ringe naturtilstand. Store dele af projektområdet vil have en uændret afvandingstilstand uden 

oversvømmelser. I den sydlige ende af matr. nr. 12an etableres en engsø, som skal sikre en 

kvælstofomsætning i området. Denne del af § 3 engen, vil således ændre karakter fra eng til sø.  

 

De registrerede arter og naturtilstanden i området indikerer allerede en vis kvælstofpåvirkning. 

 

Det vurderes at projekttiltagene samlet set ikke vil have en væsentlig negativ effekt på delområ-

dets § 3 natur. 

 

9.2.4 Øvrig natur 

Med vandløbets nye forløb sikres der fri passage ved to spærringer i vandløbet. Dette vil skabe 

markant bedre forhold for ørreder, som under de eksisterende forhold ikke kan passere de to 

spærringer.  

 

Ved samtidig udlægning af gydegrus og skjulesten på den genslyngede strækning af vandløbet vil 

produktionen af ørredyngel samtidig øges.  

 
For smådyrsfaunaen vil det være afgørende, at de kan finde strømlæ i det nye forløb, hvilket ud-
lægningen af grus og større sten vil medvirke til. Kun ganske få makroinvertebrater, f.eks. fersk-
vandstanglopper, vandrer opstrøms, mens hovedparten migrerer opstrøms ved at flyve. Det vil 

dog være vigtigt for den økologiske funktionalitet, at der kan indfinde sig en smådyrsfauna, som 
kan tjene som fødegrundlag for fisk og eventuelt fugle. Derfor skal der være tilstrækkeligt 

med strømsvage refugier til disse arter, hvilket også vil være tilfældet. 

 

Med engsøen vil der blive skabt et nyt habitat, der vil forbedre muligheden for etablering af yng-

le- og levesteder for paddearterne. Samtidig vil prædationstrykket sandsynligvis stige fra fødesø-

gende fugle, som typisk vil indfinde sig i søer og på eng-områder med mere naturlig hydrologi. 

Samlet set vurderes projektet dog at være til gavn for områdets padder. 

 

Samlet set vil der være en uændret eller positiv effekt for områdets Bilag IV.  

 

9.2.5 Tekniske anlæg 

Der er ikke registreret tekniske anlæg i delområdet udover den rørbro, der skal udskiftes ved 

grusvejen. Ca. 125 m øst for projektområdet løber en spildevands-trykledning, som ikke bliver 

påvirket af projektforslaget.  

 

9.2.6 Kvælstofomsætning 

I delområde B tilføres der fra øst til engsøen i alt 27,5 kg N/ha opland. Med et samlet opland mod 

øst på 105,4 ha giver det en samlet tilførsel af kvælstof til engsøen på 2.901 kg N/år. Den hy-

drauliske belastning af engsøen er forholdsvis høj. Rent beregningsmæssigt kan dette regnes en-

ten via sømodellen eller som et overrislingsområde. Afhængig af den fremtidige pleje af området 

vil engsøen få karakter af en lille rørsump. Der foreligger ikke en beregningsmetode i Natursty-

relsens regneark til beregning af kvælstofomsætning i denne situation, da sømodellen kræver en 

opholdstid på minimum 1 uge. Kvælstofomsætningen ved engsøen er fastsat til 20 % af det til-

førte kvælstof. Dette er et udtryk for et område med et for stort forhold mellem areal af opland 

og omsætningsområde. Et delområde med et godt forhold mellem kvælstofbelastningen og over-

rislingsområdet vil kunne fjerne 50 % af den tilførte kvælstof.   

 

Store dele af projektområdet er § 3 beskyttet natur (3,4 ha) og en mindre del er dyrkede marker 

(2 ha). Selve ændringen i arealanvendelse bidrager til kvælstofreduktion på 109 kg N/år.  

 

Baggrunden for kvælstofberegningerne er vedlagt som Bilag 9.2 og de vigtigste tal fremgår af 

Tabel 9. 
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Tabel 9 Kvælstofomsætning i Delområde B 

 Opland Tilførsel Omsætning  

   Engsøen Ekstensivering Total Arealspecifik 

 km2 kg N/år kg N /år kg N / år kg N / år kg N/ha/år 

Delområde B 1,05 2.901 580 109 689 128 

 

 Delområde C 9.3

9.3.1 Vandløb 

I delområde C etableres der et nyt slynget forløb af Hvarrisbækken. Hvarrisbækken har under de 

eksisterende forhold et forholdsvis stort fald på i gennemsnit 13 ‰. Ved at slynge vandløbet og 

dermed skabe et længere vandløbsforløb er det muligt at skabe fald i vandløbet på 10 ‰ eller 

derunder, som i højere grad end de eksisterende forhold tilgodeser fuld faunapassage for eksem-

pelvis ørreder.  

 

I det nye vandløb udlægges der skjulesten og gydegrus til optimering af forholdene for ørred og 

øvrig vandløbsfauna.  

 

Tidligere beskrivelser af vandløbet beskriver det som et noget næringspåvirket vandløb. Ved at 

afskære tilledningen af drænvand fra grøften syd for vandløbet (mellem matr. nr. 4u og 5a) vil 

strækningen nedstrøms for tilløbet ikke blive belastet med dette.  

 

9.3.2 Afvanding 

Ved beregning af afvandingsforholdene er området delt op i hhv. Hvarrisbækken samt det sydlige 

overrislingsområde.  

Området langs med Hvarrisbækken er beregnet som et vandløbsprojekt, mens der er lavet en 

generel betragtning af overrislingens konsekvenser for det sydlige projektområde.  

  

9.3.2.1.1 Delområde C 

Ved beregning af de eksisterende afvandingsforhold er der taget udgangspunkt i de opmålte 

vandspejle.  

 
Afvandingsforholdene beregnes normalt ved at trække en gradient fra de beregnede vandspejl i 
vandløbet ud igennem terrænet i ådalen. Gradienten skal svare til det fald, som der generelt af-
vandes med i de ånære arealer. Ved dyrkede arealer vil dette fald typisk være på 2 ‰, mens det 

ved naturarealer og græsningsarealer til tider kan være nødvendigt at arbejde med et lavere fald 
og til tider et vandret vandspejl for at kunne gengive de eksisterende forhold i ådalen. Vandspej-
lene i vandløbet skaber sammen med ovenstående gradient en flademodel med drænkoter. Ved 
at fratrække højdemodellen disse drænkote fremkommer en drændybdemodel for ådalen. Dette 

skal tolkes som en illustration af den teknisk mulige afvandingstilstand, hvis der anlægges et 
dræn med den gradient, som modellen er bygget på. Dvs. hvor der er en drændybde større end 
1 meter er det muligt at lægge et dræn 1 m under terrænet og afvande til vandløbet med den 
pågældende gradient. 
 
Denne beregning er udført for arealerne langs med Hvarrisbækken for både de eksisterende og 
projekterede vandspejle. I det nye vandløb er der her regnet med en vanddybde på 20 cm. Det 

fremgår af Bilag 6.2 at denne vanddybde sjældent optræder. Det giver altså mulighed for en ud-
lægning af gydegrus og skjulesten uden at overskride de vandspejle, som ligger til grund for af-
vandingsberegningerne.  
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Figur 34 Projekterede afvandingsforhold (vanddybde på 20 cm) ved Hvarrisbækken 

Afvandingsforholdene for de eksisterende forhold er vist på Bilag 7.3 og på Bilag 8.3 samt på Fi-
gur 34 er der vist de projekterede forhold.  
 

Som i Afløb fra Byrsted i delområde B er Hvarrisbækken på den nederste strækning påvirket af 

vandspejlet i Binderup Å. Afvandingsforholdene på den nedre strækning, hvor vandløbet føres 

mod nord henover den vestlige del af matr. nr. 9f, er derfor angivet som uændrede. Den over-

ordnede afvanding i dette område styres af vandspejlet i Binderup Å, som her vil være uændret.  

 

Centralt i delområde C vil der være fugtig eng og tør eng i et område, som tidligere var uden for 

kategori med drændybder over 1 m.  

 

Det ses af Bilag 8.3, at det dyrkede areal på matr. nr. 4u vil få en dårligere afvanding som følge 

af projektet. Dette skal dog kun ses i forhold til vandspejlet i vandløbet, på det sted hvor arealer-

ne tidligere afvandede til. Der er to forhold, som taler for at holde de dyrkede marker udenfor 

projektområdet. De to dræn, der afvander området sikres uændret afvanding via et nyt tæt rør, 

som ledes nedstrøms til udløb i det nye forløb af Hvarrisbækken. Derudover er der også mulighed 

for at lave en terrænhævning af de lave partier af den dyrkede mark. Dette sker ved udplanering 

og nedpløjning af overskudsjord fra gravearbejdet.  

 

Afvandingen i den sydlige del af projektområdet afbrydes ved tilfyldning af grøfterne og en stor 

del af projektområdet vil blive brugt som overrislingsområde, hvor drænvand fra de højere belig-

gende marker ledes ud over terrænet.  

 

I våde perioder vil dele af projektområdet derfor kunne stå med blankt vand på overfladen og 

have karakter af sump/våd eng. Vandspejlet i Binderup Å ændres ikke og i tørre perioder i som-

merhalvåret, hvor afstrømningen fra drænene vil være minimal vil man kunne anvende projekt-

området til afgræsning eller høslet.  

 

9.3.3 § 3 natur 

Store dele af delområde C består af § 3 natur, der er registreret som eng. Det fremgår af Rebild 

Kommunes kortlægning at området overvejende består af kraftigt kulturpåvirkede engområder 

med en ringe naturtilstand. Store dele af projektområdet vil have en uændret afvandingstilstand 

uden oversvømmelser. De vandløbsnære arealer af matr. nr. 4u vil dog blive anvendt som over-

rislingsområde, som i perioder vil stå med blankt vand.  

  

De registrerede arter og naturtilstanden i området indikerer allerede en vis kvælstofpåvirkning. 
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Det vurderes at projekttiltagene samlet set ikke vil have en væsentlig negativ effekt på delområ-

dets § 3 natur. 

 

9.3.4 Øvrig natur 

Med vandløbets nye forløb sikres der bedre passage i vandløbet, som får et reduceret fald sam-

menlignet med de eksisterende forhold. Dette vil skabe bedre forhold for ørreder, som under de 

eksisterende forhold kan have svært ved at passere strækningerne med stort fald.  

 

Ved samtidig udlægning af gydegrus og skjulesten på den genslyngede strækning af vandløbet vil 

produktionen af ørredyngel samtidig kunne øges.  

 
For smådyrsfaunaen vil det være afgørende, at de kan finde strømlæ i det nye forløb, hvilket ud-
lægningen af grus og større sten vil medvirke til. Kun ganske få makroinvertebrater, f.eks. fersk-
vandstanglopper, vandrer opstrøms, mens hovedparten migrerer opstrøms ved at flyve. Det vil 

dog være vigtigt for den økologiske funktionalitet, at der kan indfinde sig en smådyrsfauna, som 
kan tjene som fødegrundlag for fisk og eventuelt fugle. Derfor skal der være tilstrækkeligt 

med strømsvage refugier til disse arter, hvilket også vil være tilfældet. 

 

Med overrislingsområderne vil der kunne blive skabt mindre temporære vandflader, der vil for-

bedre muligheden for etablering af yngle- og levesteder for paddearterne. Samtidig vil prædati-

onstrykket sandsynligvis stige fra fødesøgende fugle, som typisk vil indfinde sig på eng-områder 

med mere naturlig hydrologi. Samlet set vurderes projektet dog at være til gavn for områdets 

padder. 

 

Samlet set vil der være en uændret eller positiv effekt for områdets Bilag IV. 

 

9.3.5 Tekniske anlæg 

Der er ikke tekniske anlæg i delområde C. 

 

9.3.6 Kvælstofomsætning 

I delområde C er det kun det sydlige delområde, som bidrager med en direkte kvælstofomsæt-

ning. Området ved Hvarrisbækken indgår med en ændret arealanvendelse.  

 

Til overrislingsområdet tilføres der i alt 26,0 kg N/ha opland fra oplandet mod øst. Med et samlet 

opland på ca. 35 ha giver det en samlet tilførsel af kvælstof til delområdet på 911 kg N/år. Det 

vurderes, at omsætningen af kvælstof i overrislingsområdet er 50 %, hvilket er et udtryk for et 

godt forhold mellem kvælstofbelastningen og det ca. 2 ha store overrislingsområde.  

 

Store dele af projektområdet er § 3 beskyttet natur og selve ændringen i arealanvendelse bidra-

ger til en begrænset kvælstofreduktion på 78 kg N/år.  

 

Baggrunden for kvælstofberegningerne er vedlagt som Bilag 9.3 og de vigtigste tal fremgår af 

Tabel 10. 

Tabel 10 Kvælstofomsætning i delområde C  

 Opland Tilførsel Omsætning  

   Overrisling Ekstensivering Total Arealspecifik 

 km2 kg N/år kg N /år kg N / år kg N / år kg N/ha/år 

Delområde C 0,35 911 456 78 534 123 
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 Samlet oversigt over kvælstofomsætning 9.4

De 3 delområder, som ovenfor er beskrevet med projektforslag vil reducere tilledning af kvælstof 

til Limfjorden med i alt 2,6 ton N om året.  

Tabel 11 Samlet oversigt over kvælstofomsætning  

 Projektområde Omsætning Ekstensivering Total  

 ha kg N/år kg N/år kg N/år kg N/ha/år 

Delområde A 10,0 1.376 0 1.376  

Delområde B 5,4 580 109 689  

Delområde C 4,4 456 78 534  

I alt 19,8 2.412 187 2.599 131,2  
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10. MYNDIGHEDSTILLADELSER 

 Planlov 10.1

Projektet (regulering af vandløb) er omfattet af Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige 

og private anlægs virkning på miljøet (VVM) Bilag 2, nr. 11, infrastrukturanlæg, pkt. f). Anlæg af 

vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet samt regulering af vandløb, hvorfor der skal udfø-

res en VVM screening.  

 

Projektet kræver tilladelse efter planlovens § 35 (ændret arealanvendelse). 

 

 Vandløbsloven 10.2

Projektet kræver godkendelse efter vandløbslovens kapitel 8, restaurering af vandløb samt efter 

kapitel 10 med ændring og etablering af broer i vandløbet.  

 

 Naturbeskyttelsesloven 10.3

Binderup Å, Afløb fra Byrsted og Hvarrisbækken er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, 

hvorfor de planlagte ændringer kræver dispensation fra denne.  

 

Etableringen af vådområderne i de 3 delområder vil ændre på tilstanden i en række § 3 områder. 

Tilstandsændringer i § 3 områder kræver også dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

 Museumsloven 10.4
Findes der under anlægsarbejdet historiske genstande, skal Aalborg Historiske Museum (tlf.: 99 
31 74 00) kontaktes. 
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11. SAMMENFATNING 

Med nærværende detailprojekt er forholdene i forbindelse med etableringen af vådområder ved 

Binderup Å, øvre del projekteret. Projekteringen har taget udgangspunkt i forundersøgelsen fra 

november 2012 /1/. Forundersøgelsen fra 2012 har haft fokus på Hjeds Sø (længere opstrøms) 

og delområderne ved Binderup Å er beskrevet på et screeningsniveau.  I Bilag 2 til udbudsmate-

rialet af juli 2014 har Naturstyrelsen mere præcist angivet 4 delområder A, B, C og D, hvor der 

ønskes at dræn og grøfter afbrydes og tidligere vandløbsforløb og hydrologi genskabes. 

 

Med detailprojektet er der fremlagt projekttiltag for 3 delområde A, B og C, som i alt vil reducere 

kvælstofudledningen til Limfjorden med ca. 2,6 tons kvælstof om året. De 3 delområder dækker i 

alt 20 ha, hvilket giver en arealspecifik 131 kg kvælstof pr. hektar.  

 

I de 3 delområder etableres der i alt 1,5 km nyt vandløb, hvilket bl.a. omfatter genskabelsen af 

et ca. 390 m langt slyng af Binderup Å. I de to mindre tilløb Afløb fra Byrsted og Hvarrisbækken 

skabes der en genslyngning af vandløb, som dels vil reducere det eksisterende fald og i Delområ-

de B også fjerne to eksisterende spærringer.  

 

Det må forventes at vådområdeprojektet Hjeds Sø vil medføre et smolttab for Binderup Å, hvis 

det gennemføres. Smolttabet vurderes dog at være begrænset set i forhold til den eksisterende 

gydeaktivitet opstrøms Hjeds Sø projektområdet. Med vådområdeprojektet Binderup Å, øvre del 

samt de nye gydebanker (afværgeforanstaltninger) i det nye forløb af Sønderå (det nye afløb fra 

Hjeds Sø) etableres der forhold som til en vis grad vil udligne det forventede smolttab ved våd-

områdeprojekt Hjeds Sø.   
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Kote i m DVR90 1:25

Eksisternede vandspejle er forskud nedstrøms det nye slyng

Projekt Delområde A

Binderup Å, øvre del

Binderup Å
Bilag 6.1

Dybeste punkt i tværprofilet
Terræn i venstre side
Terræn i højre side
Sommermedian - Projekt Delområde A (opmåling 1998)

Sommermedian - opmåling 1998
Medianmaksimum - Projekt Delområde A (opmåling 1998)
Medianmaksimum - opmåling 1998

Station i m  1:3000VASP 02-02-2015 / MABG   ProjektID : 256-294
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Projekteret 2016, REV2

Hjeds Sø

Afløb fra Byrsted
Bilag 6.2

Dybeste punkt i tværprofilet
Terræn i venstre side
Terræn i højre side
Projekteret Sommermedian

Projekteret Medianmaksimum
Projekteret 10 års maksimum

Station i m  1:2500VASP 30-03-2016 / MABG   ProjektID : 260-298
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Projekteret 2016

Binderup Å, øvre del

Hvarrisbæk
Bilag 6.3

Dybeste punkt i tværprofilet
Opmålt vandspejl
Terræn i venstre side
Terræn i højre side

Projekteret Sommermedian
Projekteret Medianmaksimum
Projekteret 10 års maksimum

Station i m  1:2250VASP 30-03-2016 / MABG   ProjektID : 254-292
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VMPII-vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: Delområde A

OPGØRELSE AF TILFØRSEL/UDVASKNING FRA VANDLØBSOPLAND, DIREKTE OPLAND OG PROJEKTOMRÅDE

Tilførsler:
Vandløboplandet
Beregnes på baggrund af oplandsarealet eller målt N-udvaskning f.eks. fra nærliggende målestation.
Tilførsel på baggrund af oplandsarealete beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning
af effekten af retablerede vådområder"
Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758671*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Vandbalancen for nedsivningsområdet i mm
A= mm
Andelen af sandjord i oplandet i %
S= %
Andelen af dyrket areal i oplandet i %
D= %
Oplandets størrelse i ha
Areal= ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab = 0.0 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = - kg N

Direkte opland
Beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder"
Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758671*LN(A*0,7)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Vandbalancen for nedsivningsområdet i mm
A= 433 mm
Andelen af sandjord1 i oplandet i % 1Hvis Arealinformation.dk benyttes er det kategorierne grovsandet jord,
S= 10 % fintsandet jord og lerblandet sandjord der indgår som sandjord
Andelen af dyrket areal i oplandet i % 2Her indtastes det drænede direkte oplands størrelse
D= 95 %
Oplandets2 størrelse i ha Overrislings/nedsivningsområdets størrelse i ha
Areal= 67.8 ha Areal af overrislings/nedsivningsområdet 5 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab = 40.6 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 2,752 kg N

Projektområdet
Landbrugsbidrag beregnes på baggrund af arealanvendelsen i projektområdet samt erfaringstal for N-udvaskning

Inddata: Opgørelse af nuværende arealanvendelse N-udvaskning, erfaringstal, årlig gn.sn. interval
Agerjord: 0 ha agerjord inkl. brakjord 50 kg N/ha (ref. 1) 45-50
Ager, brak: ha vedvarende græs 10 kg N/ha (ref. 1) 5-10
Vedv. græs: ha natur* 2.7 kg N/ha (ref. 1) 0-5
Natur*: 10 ha *Natur er bl.a. §3 områder som hede, natureng samt skov.
Sum 10.0 ha

Ref. 1: Kortfattet vejledning til beregning af kvælstoffjernelse.  Notat fra Skov- og Naturstyrelsen oktober 2005

Uddata: Beregnet årlig N-udvaskning
Agerjord: - kg N
Ager, brak: - kg N
Vedv. græs: - kg N
Natur: 27 kg N

Sum = 27 kg N
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Vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: Delområde A

OPGØRELSE AF KVÆLSTOFFJERNELSE VED OVERSVØMMELSE, OVERRISLING/NEDSIVNING, EKSTENSIVERING

Omsætning:
Som udgangspunkt kan man kun benytte et specifikt areal til enten sødannelse, oversvømmelse eller overrisling/nedsivning
Oversvømmelse med vand fra vandløbsoplandet
Beregnes ved anvendelse af oversvømmelsesarealet og -varighed gange en omsætningsrate - der kan indsættes flere rækker

Inddata: Oversvømmelser: Areal,ha1 Oversv.dage2

1Der kan kun medregnes areal i en afstand < 100 m fra
vandløbet

- 2Oversvømmelsens varighed må ikke overstige 100 dage

Oversv.ha.dage, sum: 0 ha*døgn
Omsætningsrate3 kg N/ha pr. døgn 3N-konc. over 2-3 mg/l i årsgens. kan fjerne 1 kg N/ha

N-konc. over 5 mg/l i årsgens. kan fjerne 1,5 kg N/ha
Uddata: N-fjernelse = - kg N Se vejledning s. 2.

Overrisling/nedsivning med vand fra det direkte opland
Beregnes med en omsætningsandel af tilførslen fra det direkte opland

Der kan som udgangspunkt fjernes 50% N, hvor den hydrauliske
kapacitet og kvælstofbelastningen står i rimelig forhold til hinanden.

Inddata: Tilførsel fra det direkte opland (ark 1) Ved stor infiltration kan der omsættes over 50%, hvilket kræver
2,752 kg N en særskilt forklaring.

Kvælstofomsætning ved overrisling/nedsivning
50 % 14 Areal af opland/nedsivningsområdet1

1Hvis forholdet er større end 30 er det sandsynligt at den
Uddata: N-fjernelse = 1,376 kg N hydrauliske belastning er for høj

Ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet

Inddata: Beregnet udvaskning fra nuværende landbrugsdrift (ark 1)
27 kg N

Beregnet udvaskning fra fremtidigt naturområde
Projektområde: 10 ha
Udvaskning: 2.7 kg N/ha 0-5 kg N/ha
Samlet udvaskning = 27 kg N

Uddata: Ekstensivering af landbrug = - kg N

Vådområdeprojektets samlede N-reduktion

Oversvømmelse med vandløbsvand: - kg N
Reduktion i bidrag fra direkte opland: 1,376 kg N
Ekstensivering af landbrug: - kg N
Sødannelse - Metode 1 - kg N
Sødannelse - Metode 2 - kg N
TOTAL: 1,376 kg N

Projektareal: 10            ha
N-red. pr ha proj.område: 138 kg N/ha
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VMPII-vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: Delområde B

OPGØRELSE AF TILFØRSEL/UDVASKNING FRA VANDLØBSOPLAND, DIREKTE OPLAND OG PROJEKTOMRÅDE

Tilførsler:
Vandløboplandet
Beregnes på baggrund af oplandsarealet eller målt N-udvaskning f.eks. fra nærliggende målestation.
Tilførsel på baggrund af oplandsarealete beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning
af effekten af retablerede vådområder"
Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758671*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Vandbalancen for nedsivningsområdet i mm
A= 433 mm
Andelen af sandjord i oplandet i %
S= 98 %
Andelen af dyrket areal i oplandet i %
D= 90 %
Oplandets størrelse i ha
Areal= 47 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab = 36.1 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 1,695 kg N

Direkte opland
Beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder"
Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758671*LN(A*0,7)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Vandbalancen for nedsivningsområdet i mm
A= 433 mm
Andelen af sandjord1 i oplandet i % 1Hvis Arealinformation.dk benyttes er det kategorierne grovsandet jord,
S= 98 % fintsandet jord og lerblandet sandjord der indgår som sandjord
Andelen af dyrket areal i oplandet i % 2Her indtastes det drænede direkte oplands størrelse
D= 90 %
Oplandets2 størrelse i ha Overrislings/nedsivningsområdets størrelse i ha
Areal= 105.4 ha Areal af overrislings/nedsivningsområdet 0.5 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab = 27.5 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 2,901 kg N

Projektområdet
Landbrugsbidrag beregnes på baggrund af arealanvendelsen i projektområdet samt erfaringstal for N-udvaskning

Inddata: Opgørelse af nuværende arealanvendelse N-udvaskning, erfaringstal, årlig gn.sn. interval
Agerjord: 2 ha agerjord inkl. brakjord 50 kg N/ha (ref. 1) 45-50
Ager, brak: ha vedvarende græs 10 kg N/ha (ref. 1) 5-10
Vedv. græs: ha natur* 2.7 kg N/ha (ref. 1) 0-5
Natur*: 3.4 ha *Natur er bl.a. §3 områder som hede, natureng samt skov.
Sum 5.4 ha

Ref. 1: Kortfattet vejledning til beregning af kvælstoffjernelse.  Notat fra Skov- og Naturstyrelsen oktober 2005

Uddata: Beregnet årlig N-udvaskning
Agerjord: 100 kg N
Ager, brak: - kg N
Vedv. græs: - kg N
Natur: 9 kg N

Sum = 109 kg N
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Vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: Delområde B

OPGØRELSE AF KVÆLSTOFFJERNELSE VED OVERSVØMMELSE, OVERRISLING/NEDSIVNING, EKSTENSIVERING

Omsætning:
Som udgangspunkt kan man kun benytte et specifikt areal til enten sødannelse, oversvømmelse eller overrisling/nedsivning
Oversvømmelse med vand fra vandløbsoplandet
Beregnes ved anvendelse af oversvømmelsesarealet og -varighed gange en omsætningsrate - der kan indsættes flere rækker

Inddata: Oversvømmelser: Areal,ha1 Oversv.dage2

1Der kan kun medregnes areal i en afstand < 100 m fra
vandløbet

- 2Oversvømmelsens varighed må ikke overstige 100 dage

Oversv.ha.dage, sum: 0 ha*døgn
Omsætningsrate3 1 kg N/ha pr. døgn 3N-konc. over 2-3 mg/l i årsgens. kan fjerne 1 kg N/ha

N-konc. over 5 mg/l i årsgens. kan fjerne 1,5 kg N/ha
Uddata: N-fjernelse = - kg N Se vejledning s. 2.

Overrisling/nedsivning med vand fra det direkte opland
Beregnes med en omsætningsandel af tilførslen fra det direkte opland

Der kan som udgangspunkt fjernes 50% N, hvor den hydrauliske
kapacitet og kvælstofbelastningen står i rimelig forhold til hinanden.

Inddata: Tilførsel fra det direkte opland (ark 1) Ved stor infiltration kan der omsættes over 50%, hvilket kræver
2,901 kg N en særskilt forklaring.

Kvælstofomsætning ved overrisling/nedsivning
20 % 211 NB !!! Areal af opland/nedsivningsområdet1

1Hvis forholdet er større end 30 er det sandsynligt at den
Uddata: N-fjernelse = 580 kg N hydrauliske belastning er for høj

Ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet

Inddata: Beregnet udvaskning fra nuværende landbrugsdrift (ark 1)
109 kg N

Beregnet udvaskning fra fremtidigt naturområde
Projektområde: 5.4 ha
Udvaskning: kg N/ha 0-5 kg N/ha
Samlet udvaskning = 0 kg N

Uddata: Ekstensivering af landbrug = 109 kg N

Vådområdeprojektets samlede N-reduktion

Oversvømmelse med vandløbsvand: - kg N
Reduktion i bidrag fra direkte opland: 580 kg N
Ekstensivering af landbrug: 109 kg N
Sødannelse - Metode 1 - kg N
Sødannelse - Metode 2 - kg N
TOTAL: 689 kg N

Projektareal: 5.4 ha
N-red. pr ha proj.område: 127.7 kg N/ha



NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES - DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER BILAG 9.3 NST juni 2013

VMPII-vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: Delområde C

OPGØRELSE AF TILFØRSEL/UDVASKNING FRA VANDLØBSOPLAND, DIREKTE OPLAND OG PROJEKTOMRÅDE

Tilførsler:
Vandløboplandet
Beregnes på baggrund af oplandsarealet eller målt N-udvaskning f.eks. fra nærliggende målestation.
Tilførsel på baggrund af oplandsarealete beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning
af effekten af retablerede vådområder"
Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758671*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Vandbalancen for nedsivningsområdet i mm
A= mm
Andelen af sandjord i oplandet i %
S= %
Andelen af dyrket areal i oplandet i %
D= %
Oplandets størrelse i ha
Areal= ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab = 0.0 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = - kg N

Direkte opland
Beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder"
Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758671*LN(A*0,7)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Vandbalancen for nedsivningsområdet i mm
A= 433 mm
Andelen af sandjord1 i oplandet i % 1Hvis Arealinformation.dk benyttes er det kategorierne grovsandet jord,
S= 100 % fintsandet jord og lerblandet sandjord der indgår som sandjord
Andelen af dyrket areal i oplandet i % 2Her indtastes det drænede direkte oplands størrelse
D= 88 %
Oplandets2 størrelse i ha Overrislings/nedsivningsområdets størrelse i ha
Areal= 35 ha Areal af overrislings/nedsivningsområdet 2 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab = 26.0 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 911 kg N

Projektområdet
Landbrugsbidrag beregnes på baggrund af arealanvendelsen i projektområdet samt erfaringstal for N-udvaskning

Inddata: Opgørelse af nuværende arealanvendelse N-udvaskning, erfaringstal, årlig gn.sn. interval
Agerjord: 1.4 ha agerjord inkl. brakjord 50 kg N/ha (ref. 1) 45-50
Ager, brak: ha vedvarende græs 10 kg N/ha (ref. 1) 5-10
Vedv. græs: ha natur* 2.7 kg N/ha (ref. 1) 0-5
Natur*: 2.95 ha *Natur er bl.a. §3 områder som hede, natureng samt skov.
Sum 4.35 ha

Ref. 1: Kortfattet vejledning til beregning af kvælstoffjernelse.  Notat fra Skov- og Naturstyrelsen oktober 2005

Uddata: Beregnet årlig N-udvaskning
Agerjord: 70 kg N
Ager, brak: - kg N
Vedv. græs: - kg N
Natur: 8 kg N

Sum = 78 kg N
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Vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: Delområde C

OPGØRELSE AF KVÆLSTOFFJERNELSE VED OVERSVØMMELSE, OVERRISLING/NEDSIVNING, EKSTENSIVERING

Omsætning:
Som udgangspunkt kan man kun benytte et specifikt areal til enten sødannelse, oversvømmelse eller overrisling/nedsivning
Oversvømmelse med vand fra vandløbsoplandet
Beregnes ved anvendelse af oversvømmelsesarealet og -varighed gange en omsætningsrate - der kan indsættes flere rækker

Inddata: Oversvømmelser: Areal,ha1 Oversv.dage2

1Der kan kun medregnes areal i en afstand < 100 m fra
vandløbet

- 2Oversvømmelsens varighed må ikke overstige 100 dage

Oversv.ha.dage, sum: 0 ha*døgn
Omsætningsrate3 kg N/ha pr. døgn 3N-konc. over 2-3 mg/l i årsgens. kan fjerne 1 kg N/ha

N-konc. over 5 mg/l i årsgens. kan fjerne 1,5 kg N/ha
Uddata: N-fjernelse = - kg N Se vejledning s. 2.

Overrisling/nedsivning med vand fra det direkte opland
Beregnes med en omsætningsandel af tilførslen fra det direkte opland

Der kan som udgangspunkt fjernes 50% N, hvor den hydrauliske
kapacitet og kvælstofbelastningen står i rimelig forhold til hinanden.

Inddata: Tilførsel fra det direkte opland (ark 1) Ved stor infiltration kan der omsættes over 50%, hvilket kræver
911 kg N en særskilt forklaring.

Kvælstofomsætning ved overrisling/nedsivning
50 % 18 Areal af opland/nedsivningsområdet1

1Hvis forholdet er større end 30 er det sandsynligt at den
Uddata: N-fjernelse = 455.57 kg N hydrauliske belastning er for høj

Ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet

Inddata: Beregnet udvaskning fra nuværende landbrugsdrift (ark 1)
78 kg N

Beregnet udvaskning fra fremtidigt naturområde
Projektområde: 4.35 ha
Udvaskning: kg N/ha 0-5 kg N/ha
Samlet udvaskning = 0 kg N

Uddata: Ekstensivering af landbrug = 78 kg N

Vådområdeprojektets samlede N-reduktion

Oversvømmelse med vandløbsvand: - kg N
Reduktion i bidrag fra direkte opland: 456 kg N
Ekstensivering af landbrug: 78            kg N
Sødannelse - Metode 1 - kg N
Sødannelse - Metode 2 - kg N
TOTAL: 534 kg N

Projektareal: 4.4 ha
N-red. pr ha proj.område: 123 kg N/ha
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