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1. INDLEDNING

1.1 Baggrund
Alectia har i november 2013 for Naturstyrelsen Søhøjlandet udarbejdet en teknisk forundersøgel-
se for et vådområdeprojekt ved Gedved Sø. Der blev desuden gennemført en ejendomsmæssig
forundersøgelse for projektet med en efterfølgende jordfordeling.

På baggrund af forundersøgelsen har Naturstyrelsen ansøgt det tidligere NaturErhvervstyrelsen
(nu Landbrugsstyrelsen) om tilsagn til realisering af projektet Gedved Sø. Landbrugsstyrelsen har
meddelt tilsagn herom.
Naturstyrelsen har efter udbud af detailprojekteringsopgaven herefter anmodet Rambøll Danmark
A/S om at udarbejde et detailprojekt.

Rambøll har siden sommeren 2016 arbejdet med detailprojekteringen af Gedved Sø.
Det projektforslag fra forundersøgelsen /1/, som Horsens Kommune og Naturstyrelsen har be-
sluttet at arbejde videre med betyder bl.a. at vandet skal igennem den eksisterende vejbro under
Skanderborgvej, hvor Elling Bæk også løber igennem. Bundkoten i denne vejbro medfører at
vandspejlet i Gedved Sø ikke kan være lavere end 39,50-39,60 m.

Valg af det endelige detailprojekt er en afvejning af mange forskellige interesser i om-
rådet herunder krav til fri faunapassage til søen, væsentlige kulturhistoriske interesser
i området, afvandingsinteresser, arkæologiske interesser, vandløbsinteresser samt den
kommende søs miljøkvalitet.

Denne rapport omhandler detailprojekteringen af vådområdeprojektet ved Gedved Sø. Horsens
Kommune projekterer og udfører afløbet inkl. et udvidet forløb ned igennem Gedved Mølle.

1.2 Formål
Formålet med vådområdeprojektet er at forbedre vandmiljøet i Horsens Fjord ved en reduktion af
kvælstofudledningen til fjorden. Formålet med projektet er samtidigt at forbedre naturforholdene
i projektområdet.

Der skal således etableres et vådområde, hvor der både opnås en tilstrækkelig kvælstoffjernelse
og der samtidigt samlet set sker en forbedring af naturforholdene og at forringelser i værdifulde
biotoper undgås.

Detailprojektet tager udgangspunkt i Alectias tekniske forundersøgelse fra november 2013 /1/.

Beskrivelsen af de eksisterende forhold, hvor disse dels er uændrede siden 2013 samt fyldestgø-
rende beskrevet i Alectias rapport gengives i denne detailprojektrapport 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 den resterende myndighedsbehandling
udarbejde udbudsmateriale og dermed udbyde anlægsopgaverne til entreprenører.
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1.3 Forundersøgelser
Alectia har igennem forundersøgelsen fastlagt de overordnede rammer for et vådområdeprojekt
ved Gedved Sø. For en detaljeret beskrivelse henvises der til selve rapporten /1/. Nedenfor er
Alectias egen ”ikke-teknisk resumé” fra forundersøgelsen delvist gengivet:

Formålet med projektet er at fjerne kvælstof og hermed reducere belastningen af Horsens Fjord.
Samtidig skal områdets naturværdi så vidt muligt øges.

Naturstyrelsen Søhøjlandet har undersøgt mulighederne for etablering af et vådområde beliggen-
de ved Holtvad Bæk (Gedved Sø) i Horsens Kommune.

Det overordnede formål med etableringen af vådområdet er at reducere kvælstofudvaskningen til
Horsens Fjord. Effektivitetsmålet er en arealspecifik kvælstofreduktion på mindst 113 kg N/ha.

I den tekniske forundersøgelse beskrives og konsekvensvurderes to separate scenarier for dan-
nelse af et vådområde med det formål, at reducere kvælstoftransporten gennem projektområdet.
Scenarie 1 tager udgangspunkt i dannelse af en permanent sø med en gennemsnitsdybde på 1,8
m og et søareal på 19 ha, mens scenarie 2 tager udgangspunkt i dannelse af en sø med en gen-
nemsnitsdybde på 2,4 m og et søareal på 30 ha.

Forundersøgelsen viser, at der for begge scenarier kan opnås en kvælstofreduktion over målsæt-
ningen på 113 kg N/ha.

1.4 Detailprojektet
I forbindelse med opstarten af detailprojektet i 2016 har Rambøll indledningsvist undersøgt bl.a.
udsvingene i vandspejlet i den projekterede sø og et behov for en overløbsløsning, som vil redu-
cere vandføringen igennem haveanlægget ved Gedved Mølle. Overløbsløsningen har vist sig at
være nødvendig dels for at kunne holde projektets konsekvenser indenfor den allerede fastlagte
projektgrænse, men også for at reducere den maksimale vandføring ud af søens primære udløb,
som føres igennem Gedved Mølle.

Det indledende arbejde, som har været nødvendigt før projektet kunne detailprojekteres, har re-
sulteret i en række alternative forslag til projektudformningen. Bl.a. har der været set på andre
udløbsmuligheder og et lavere vandspejl i Gedved Sø. Det indledende arbejde har resulteret i at
projektgrænsen udvides med 0,7 ha mod nordvest samt at projektområdet ikke omfatter area-
lerne fra udløbet af Gedved Sø og ned igennem Gedved Mølle ved Skanderborgvej. Bl.a. betyder
tilpasningerne i projektet at det ikke vil være nødvendigt med en permanent pumpeløsning for at
friholde de dyrkede areal for en påvirkning fra det fremtidige vandspejl i Gedved Sø.

Vådområdeprojektet Gedved Sø detailprojekteres med fokus på følgende punkter:

- Vandspejl i Gedved Sø i kote 39,60 m (med årstidsvariation)
- Det primære udløb fra Gedved Sø sker mod nord til en grøft i den vestlige side af Skan-

derborgvej, som løber til Elling bæk inden den eksisterende bro
- Der etableres en overløbsbrønd, på den eksisterende rørlægning af Holtvad Bæk, der ta-

ger en delvandføring ved store afstrømninger. Rørlægningen bevares altså som et afløb
fra søen

- Horsens Kommune projekterer og udfører det nye forløb af Afløb fra Gedved Sø / Elling
Bæk fra det primære udløb af Gedved Sø og nedstrøms

- Horsens Kommune projekterer og udfører et overløbsbygværk i Elling Bæk med henblik
på at reducere vandføringen i Elling Bæk ved Gedved Mølle.
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2. EKSISTERENDE FORHOLD

2.1 Projektområdet
Et oversigtskort med placeringen af projektområdet er vist på Figur 1.

Projektområdet på ca. 41,9 ha er beliggende i et kuperet område nord for Gedved By. Området
ligger i Horsens Kommune, der er en del af Region Midtjylland.

Figur 1 Projektområdets placering nord for Gedved. (©Geodatastyrelsen)
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Figur 2 Elling Bæks udløb i Holtvad Bæk / Afløb fra Gedved Sø (det rørlagte forløb).

Projektområdet omfatter hele eller dele af de matrikler som er nævnt i Tabel 1.

Tabel 1 Oversigt over matrikler, som er helt eller delvist omfattet af projektgrænsen.

Ejerlav, Sogn Matrikel nr.
Lillerup, Østbirk 1i

2d
1c
3a

Gedved By, Tolstrup 2b
22a
27b
2ad
10r
2c
5e
25f
5g
6f
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Figur 3 Holtvad Bæk og oversvømmede marker i projektområdet.

2.2 Topografi
Siden forundersøgelsen i 2013 er en ny højdemodel blevet tilgængelig. Den tidligere digitale høj-
demodel var baseret på data fra 2007. Den nye højdemodel er scannet d. 22. april 2015.

Topografien og den fremtidige Gedved Sø´s udbredelse er bestemt med baggrund i den digitale
højdemodel, som har en opløsning på 0,4 x 0,4 m. Den digitale terrænmodel er baseret på fly-
scanninger, hvor der er registreret koten på jordoverfladen eller koten på et eventuelt frit vand-
spejl på terræn. Koten på jordoverfladen er endvidere påvirket af, hvorvidt der eksempelvis er
lav tæt bevoksning på arealet.

Lavningen, hvor Gedved Sø skal være, er meget tydelig i terrænet. De laveste koter i projektom-
rådet er under kote 35 m og terrænet stiger op til over kote 65 m syd for søen og over kote 50 m
umiddelbart nord for søen. Længere mod nordvest ligger Ejer Bavnehøj med terræn over kote
100 m.

Højdemodellen ses på Figur 4 og Bilag 2.
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Figur 4 Højdemodel for projektområdet, ses på Bilag 2 med signaturforklaring.

2.3 Vandløb
Projektområdet gennemstrømmes af Holtvad Bæk (Afløb fra Gedved Sø). Holtvad Bæk modtager
tilløb fra Elling Bæk nedenfor en 547 m rørlagt strækning, som bl.a. løber under Skanderborgvej.
Holtvad Bæk slutter og bliver til Gedved Mølleå ved udløbet fra vejbroen ved Ståhøjvej i St.
2.479 m.

Alle vandløb i projektområdet har en målsætning om en god økologisk tilstand i vandområdepla-
nen (2015-2021). For den pågældende strækning af Holtvad, som ændres, er der dog i de gæl-
dende vandområdeplaner indføjet en undtagelse:

”Sluttelig er der 3 vandløbsstrækninger, som vurderes at være eller ville blive påvirket ved etab-
lering af vådområder med henblik på næringsstoffjernelse i en sådan grad, at tilstanden for de 3
vandløbsstrækninger må forventes at blive forringet, eller at miljømålene ikke kan nås. Idet på-
virkningen af disse vandløb skyldes ændringer af strækningernes fysiske karakteristika ved etab-
lering af vådområder med henblik på næringsstoffjernelse, vurderes det, at betingelserne er til
stede for at foretage nye ændringer af overfladevandområders fysiske karakteristika, jf. § 7 i be-
kendtgørelse om indsatsprogrammer. Etableringen af vådområderne kan derfor gennemføres,
selv om de måtte medføre forringelse af tilstanden eller manglende opfyldelse af miljømål for de
pågældende vandløbsstrækninger. Der er tale om Holtvad Bæk (vandområdenr. o5542_y), Molle-
rup Bæk (vandområdenr. 1.5.e-1670-010) samt Binderup Å (vandområdenr. o8922_e) i vanddi-
strikt 1”
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Figur 5 Eksisterende samlede økologisk tilstand

Nuværende samlet økologisk tilstand i de respektive vandløb er:

Holtvad Bæk / Afløb fra Ged Ved Sø har en samlet moderat økologisk tilstand ovenfor rørlægnin-
gen og en samlet høj økologisk tilstand ned efter tilløb af Elling Bæk og videre nedstrøms til Tol-
strup Enge vådområde.

Der er ingen vandløbsstrækninger i projektområdet, som indgår med indsatser i Vandområdeplan
2015-2021.

I den seneste plan for fiskepleje er der lavet en bedømmelse af forholdene på to stationer (St. 22
og 23 /6/), hvoraf den ene er beliggende i projektområdet og den andet opstrøms for. Her be-
skrives Holtvad Bæk som stærkt reguleret i stort set hele sit forløb. I bedømmelser skriver de
bl.a. at rørlægningen bør fjernes så passagemulighederne i Holtvad Bæk forbedres. På begge lo-
kaliteter er der en høj grad af sandvandring og variationen er ringe med få skjul. Der blev elfisket
på begge stationer, men ingen af stederne blev der fanget ørred. Ved undersøgelsen i 2003 blev
der elfisket lidt længere nedstrøms, end det er tilfældet ved denne undersøgelse. Dengang blev
der her fundet en fin selvreproduktion /6/. Lige nedstrøms projektområdet er der foretaget en
bedømmelse på 2 stationer (St. 24 og 25 /6/) i vandløbet, som de her kalder Gedved Mølle å.
Denne starter først ved Ståhøjvej, så det er reelt stationer i Holtvad Bæk. Strækningen beskrives
her med en god vandstrøm, der slynger sig fint gennem den udbredte vegetation, som især be-
står af mærke. Bunden består hovedsageligt af grus og sten, men også en del sand. På begge de
undersøgte stationer er der en høj tæthed af især yngel, men også en del ældre fisk /6/.

2.4 Plangrundlag
2.4.1 Kommuneplan

Horsens Kommunes kommuneplan (2013-2025) kan ses på kommunens hjemmesiden /4/.
Kommuneplanen er den bærende og oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseor-
ganisationer mv. kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i hele kommunen.

Følgende relevante kommuneplan temaer gælder for projektområdet:

- Værdifuldt landbrugsområde
- Skovrejsningsområde
- Lavbundsareal
- Økologisk forbindelse
- Kulturhistorisk bevaringsværdig
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- Bevaringsværdigt landskab

Projektområdet er ikke omfattet af nogen lokalplaner.

2.4.2 Fredninger
Projektområdet er ikke omfattet af nogen fredninger. Broen ved Skanderborgvej er fredet men
den ligger udenfor projektgrænsen.
I projektområdet er der fundet flere fortidsminder. Horsens Museum har beskrevet disse og de
fremgår af afsnit 5.6.

2.4.3 Beskyttelseslinjer
Der er ikke nogen beskyttelseslinjer i projektområdet.

2.4.4 Sten og jorddiger
I projektområdet østlige ende er der et beskyttet sten- og jorddige, som er placeret i hegnet i
projektgrænse. Diget påvirkes ikke af de projekterede tiltag.

2.4.5 Jordforurening
Der er ikke registreret nogen jordforurening indenfor projektområdet.

2.4.6 Drikkevandsinteresser
Projektområdet ligger i et område med drikkevandsinteresse.

2.4.7 Natura 2000 og beskyttet natur
Der er ingen internationale naturbeskyttelsesområder indenfor undersøgelsesområdet. Hoved-
formålet med projektet er at mindske kvælstoftilførslen til Horsens Fjord. Den ydre del af fjorden
er udpeget Natura 2000- område (Nr. 56 – Horsens Fjord, havet øst for Endelave).

I projektområdet er der et enkelt § 3 eng-område i det sydøstlige hjørne. Derudover er der to
mindre vandhuller og Holtvad Bæk, som er registreret som § 3 natur. Arealerne fremgår af Bilag
1. § 3 arealet samt nogle øvrige arealer er besigtiget i forbindelse med forundersøgelsen i 2013.
Ved besigtigelsen i 2013 blev der kun fundet få og små botaniske værdier knyttet til de under-
søgte områder /1/.

2.5 Okker
Størstedelen af projektområdet er af Danmarks Jordbrugsforskning klassificeret som okkerklasse
IV, dvs. ingen risiko for okkerudledning.

2.6 Opmålinger
2.6.1 Alectia forundersøgelse 2013

Alectia har i forbindelse med forundersøgelsen og vandløbsmodelopsætningen i 2013 opmålt
dræn og brønde i området. Rambøll har udover opmålingsdata også fået adgang til modelopsæt-
ningen og vandløbsopmålingen i denne.

2.6.2 Rambøll 2016
Rambøll har i foråret 2016 foretaget en vandløbsopmåling af den øverste strækning af Holtvad
Bæk indenfor projektområdet samt i området omkring Skanderborgvej.

Udover vandløbsopmålingen har Rambøll opmålt de tilgængelige brønde og tilløb i disse. Flere
kendte brønde er beliggende under terræn og skal påvises enten i forbindelse med anlægsarbej-
dets opstart eller inden arbejdet udbydes. De eksisterende opmålte brønde og dræn vil blive be-
skrevet senere.
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2.7 Tekniske anlæg, dræn og ledninger
2.7.1 LedningsEjerRegistret

Rambøll har i forbindelse med detailprojektet foretaget en forespørgsel i LedningsEjerRegistret
(LER graveforespørgsel 1033008), med henblik på at belyse hvilke tekniske anlæg, som er belig-
gende i eller i nærheden af projektområdet.

Der er modtaget oplysninger fra følgende, som har ledninger enten i eller ved projektområdet.

- Aura EL-net A/S
- Aura Fiber ØE A/S.
- Dong GAS Distribution A/S
- Elling Vandværk
- Energimidt A/S (Net, forsyning og fiber)
- Fibia P/S
- Gedved Vandværk
- Globalconnect
- Horsens Vand
- Tebstrup Vandværk
- Stofa A/S
- TDC A/S.
- Vejdirektoratet (VD).

De modtagende oplysninger er gennemgået og de ledninger, som er placeret i nærheden af pro-
jekttiltag er vist på Bilag 4 og Figur 6.

Rambøll har været i kontakt ved Dong GAS Distribution, da det på Hedeselskabets drænoversigt
var påført, at der var en naturgasledning tværs over projektområdet. Dong har bekræftet, at de
ikke har ledninger liggende igennem projektområdet. Der fremgår heller ikke ledninger af den
online adgang til ledningsnettet https://gis.danskgasdistribution.dk/gas/.

VD har fremsendt oplysninger om drænforholdene mod nordvest, som er etableret i forbindelse
med motorvejsbyggeriet.

Der er ikke ledninger i projektområdet væk fra Skanderborgvej. Det må dog forventes at der er
ført et elkabel til pumpestationen, som er placeret ca. 130 m vest for Skanderborgvej. Dette el-
kabel skal afbrydes når pumpestationen fjernes.

Ved Skanderborgvej er der placeret flere ledninger langs med vejen. På vestsiden er der placeret
en vandforsyningsledning fra Gedved Vandværk, et fiberkabel fra Aura samt telekabel fra TDC.
Nord for udløbet har Energimidt et elkabel, som krydser Skanderborg og føres til ejendommen
nord for. I vejsiden står der to el skabe.

I forbindelse med at Horsens Kommune udfører afløbet fra Gedved Sø skal de være opmærk-
somme på de krydsende ledninger.
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Figur 6 Ledningsoplysninger omkring Skanderborgvej.

I forbindelse med anlægsarbejdet for Gedved Sø skal forsyningsledningen fra Gedved Vandværk
påvises præcist. Det forventes, at den er placeret tættere på vejen end det oplyste forløb. Det
oplyste forløb er placeret igennem en eksisterende brønd og i kanten af den mindre sø. Det for-
ventes at anlægsarbejdet omkring ledningen efter påvisningen kan planlægges, så det ikke på-
virker denne.

2.7.2 Jordvarmeanlæg
Ved ejendommen Skanderborgvej 27 syd for projektområdet er der i 2012 etableret et jordvar-
meanlæg i forbindelse med opførelsen af en ny ejendom. Ifølge materialet i det tilgængelig web-
filarkiv har Horsens Kommune modtaget en færdigmelding af anlægget d. 28. marts 2012. Jord-
varmeanlægget er etableret med ca. 300 m jordvarmeslanger, som er placeret 1 m under ter-
ræn.
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Figur 7 Jordvarmeslanger ved Skanderborgvej 27. (Jordvarmeslanger vist med brunlig streg,
projektgrænse med rød og matrikelgrænser med gule).

Jordvarmeslangerne er lagt i et forløb, som strækker sig 90 m nord for ejendommen og ca. 20 m
indenfor projektgrænsen. Tættest ved Gedved Sø betyder dette at jordvarmeslangerne ligger i
ca. kote 39,00 m.
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2.7.3 Dræn og grøfter

Figur 8 Afvanding i projektområdet

De eksisterende forhold i projektområdet er fastlagt med baggrund i opmålinger, luftfoto, højde-
model, historiske kort samt oplysninger i forundersøgelsen samt en drænoversigt fra Hedesel-
skabets drænarkiv.

På Bilag 1 er de eksisterende forhold vist.

Afvandingen i projektområdet er i den østlige ende op mod Skanderborgvej styret af en pumpe-
station. På hver side af Afløb fra Gedved Sø / Holtvad Bæk er der placeret parallelle drænlednin-
ger, som er ført til pumpestationen. Pumpeafvandingen, har betydet at terrænet har sat sig i den
østlige del af projektområdet. Fra nord løber der dræn til projektområdet. Det er uklart om de lø-
ber til projektområdet, enten til vandløbet eller til pumpestationen, eller om de løber mod øst til
det østligste dræntilløb fra nord. Drænoversigten fra Hedeselskabet (Figur 10), viser både en
åben grøft og et dræn i dette område. Alectias kort over drænforholdene viser at drænene kryd-
ser projektgrænsen, som vist på Figur 8. Drænforholdene skal afklares endeligt i forbindelse med
opstart af anlægsarbejdet ved at der etableres en søgerende i de forventede krydsninger med
projektgrænsen.
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Figur 9 Pumpebrønden i projektområdet.

Figur 10 Sammensat figur af to modtagne drænoversigter fra Orbicon.

Fra syd er der ikke oplysninger om dræntilløb. På de lave målebordsblade og drænoversigten ses
der dog to grøfter, som løber til området. Det skal undersøges ved søgerender om der er lagt
dræn i disse tidligere grøfter.

I den nordvestlige del af området er der modtaget afvandingsplaner fra Vejdirektoratet, som vi-
ser de dræn, der også fremgår at drænoversigten.

De enkelte dræntilløb beskrives under afsnit 4 Projektforslag.

Inde i projektområdet er der foruden pumpebrønden en række andre brønde.
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Dræn, som løber til projektområdet skal sikres udløb i den nye Gedved Sø.

Det er Rambølls erfaring, at der under udførelse af projektet må påregnes fund af yderligere
dræn, som skal håndteres i anlægsfasen.
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3. HYDROLOGISKE FORHOLD

3.1 Afstrømningsdata og vandføringer
Til beregning af vandføringer i projektområdet er der som i forundersøgelsen anvendt vandfø-
ringsdata fra en målestation i Lille Hansted Å (DMU nr. 270004). Denne målestation er beliggen-
de nedstrøms projektområdet med et samlet opland på 75 km2.

Rambøll har indhentet døgnmiddelvandføringer fra målestationen for perioden 1976-2015 og om-
regnet dette til karakteristiske afstrømninger for Holtvad Bæk, som har et opland på 9,5 km2.

Afstrømningerne og vandføringerne er vist i Tabel 2.

Tabel 2 Beregnede karakteristiske afstrømninger og vandføringer

Lille-Hansted Å
DMU nr. 270004

Afløb fra Gedved Sø
ved Skanderborgvej

Opland (km2) 75 9,5
l/s/km2 l/s

Medianminimum 2,0 19
Sommermedian 3,4 32
Årsmedian 6,1 58
Årsmiddel 9,2 87
Medianmaksimum 61,2 580
10-års hændelse 101,8 969

Elling Bæk, som løber til Holtvad Bæk / Afløb fra Gedved Sø nedenfor Gedved Mølle har et opland
på 9,2 km2. Horsens Kommune projekterer og udfører her et overløbsbygværk, som ved store af-
strømninger skal lede en delvandføring til Gedved Sø.

I forbindelse med projekteringen er der foretaget dynamiske beregninger på baggrund af tidsse-
rien fra 1976-2015 samt for de karakteristiske afstrømninger årsmiddel, medianmaksimum og 10
års maksimum.

Medianmaksimum er den afstrømning som statistisk set overskrides hvert andet år. som det
fremgår af varighedskurven så overskrides årsmiddel afstrømningen statistisk set 30 % af tiden

Figur 11 Varighedskurve for afstrømningen ved Lille-Hansted Å, 1976-2015
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3.2 Hydraulisk model
Der er ikke taget udgangspunkt i Alectias MIKE11 model fra forundersøgelsen, da denne ikke in-
deholder en egentlig model af Gedved Sø. I forundersøgelsens model er der kun opstillet en mo-
del for Elling Bæk med henblik på at vurdere vandspejlet igennem området ved Gedved Mølle.

Figur 12 MIKE modellens afgrænsning for forundersøgelsen (OBS, på figuren er der vist en tidlige-
re projektgrænse end den endelige).

Det har derfor været nødvendigt at opstille en ny model for Gedved Sø og strækningerne ned-
strøms for, herunder Elling Bæk. Modellen er opstillet både for de eksisterende og projekterede
forhold. Derudover er i den indledende fase foretaget flere vurderinger af mulige løsninger og
konsekvensberegninger af Gedved Sø med og uden overløb. I Rambølls MIKE11 model er der ta-
get udgangspunkt i Horsens Kommunes vandløbsstationering, således at der er en direkte sam-
menhæng imellem de beregnede vandspejle og kommunens tidligere opmålinger samt afgørelser
i vandløbet. Den eksisterende stationering fremgår af Bilag 1.

Figur 13 Rambølls MIKE11 model for Gedved Sø (OBS, på figuren er der vist en tidligere projekt-
grænse end den endelige).
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Vandspejlsberegningerne tager udgangspunkt i opmålte eksisterende forhold, som er modtaget
fra Horsens Kommune.
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4. PROJEKTFORSLAG

Figur 14 Udsnit af Bilag 3 Projektkort

Rambøll har gennemgået Alectias forundersøgelse med henblik på en detailprojektering af et
vådområdeprojekt, hvor der kan skabes en kvælstofomsætning samtidig med at der tages hen-
syn til at de eksisterende naturforhold bevares eller forbedres.

Den væsentlige ændring i detailprojektet i forhold til forundersøgelsens Scenarie 2 er at Gedved
Sø etableres med et overløb, som dels skal reducere vandspejlsstigningen i Gedved Sø samt dels
reducere vandføringen igennem Gedved Mølle.

I forundersøgelsen skulle Gedved Sø etablere med kun ét udløb, som føres til Elling Bæk lige op-
strøms Skanderborgvej. Dette ville betyde at vandløbet igennem Gedved Mølle skulle lede en
vandføring, der ville være ca. dobbelt så stor som under de nuværende forhold. Strækningen
igennem Gedved Mølle er stuvningspåvirket pga. stemmeværket ved møllebygningen og derfor
kan faldet ikke øges på strækningen. Der er mulighed for at udvide profilet, men beregninger vi-
ser at dette ikke ville være tilstrækkeligt til at undgå et højere vandspejl igennem Gedved Mølle.
Arealerne ved Gedved Mølle er allerede periodevist oversvømmet, og hvis man samler den fulde
vandføring fra Gedved Sø og Elling Bæk ville det betyde en væsentlig risiko for at forværre de
eksisterende oversvømmelser ved Gedved Mølle.

Det er derfor besluttet at bevare den rørlagte strækning af Holtvad Bæk/Afløb fra Gedved Sø som
en overløbsløsning, der kan føre en større del af vandføringen ved store afstrømninger.

Rambøll har opstillet en samlet hydraulisk model for Gedved Sø inkl. afløbet ned til Gedved Mølle.
Horsens Kommune vil dog projektere og have ansvaret for udførelsen af afløbet fra Gedved Sø.
Detailprojekteringen vil således angive nogle retningslinjer for dimensionerne af den øverste del
af afløbet. Det anbefales, at Horsens Kommune følger disse for at kunne sikre det projekterede
vandspejl i Gedved Sø.

Rambølls detailprojekt består således af følgende elementer:
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- Forberedelse, herunder rydning
- Afbrydning og fjernelse af pumpebrønd og brønde
- Jordflytning og terrænregulering
- Etablering af dræn og grøfter for at sikre uændret afvanding af omkringliggen-

de landbrugsarealer.
- Etablering af overløbsbrønd
- Etablering af PE membran mod Skanderborgvej.

Detailprojektet fremgår af Bilag 3 med detaljer vist i figurer i kommende afsnit.

Projektgrænsen er fastlagt ud fra forundersøgelsen med få ændringer som bl.a. betyder at 0,7 ha
af omdriftsjorden mod nordvest på matr.nr. 1c medtages i projektområdet. I den endelige pro-
jektgrænse er arealer øst for Skanderborgvej ved Gedved Mølle ikke medtaget i projektområdet.
Projektområdet er på 41,9 ha.

4.1 Forberedende arbejde
Inden anlægsarbejdet skal der foretages en rydning af den eksisterende bevoksning, som er be-
liggende indenfor den nye sø. Dette omfatter enkelte enlige træer primært i den sydøstlige del af
området. Derudover står der en række træer imellem den eksisterende mindre sø og Holtvad
Bæk, som skal ryddes i forbindelse med anlægsopstarten.

Figur 15 Træer omkring den østlige del af Gedved Sø. Til venstre ses rækken af træer ved den
mindre sø og til højre ses den spredte bevoksning indenfor den nye søflade.

Entreprenøren skal sikre både rydning og bortskaffelse af træet, med mindre andet aftales med
lodsejerne.

Et areal på ca. 4 ha på matr. nr. 1i, Lillerup, Østbirk er tilplantet med energipil. Lodsejeren vil
rydde energipil og nærliggende læhegn inden anlægsarbejdets opstart.
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Figur 16 Område med energipil indenfor projektområdet.

4.2 Udløb fra Gedved Sø
Udløbet fra den nye Gedved Sø er i modellen opstillet som et 2 m bredt profil de første 20 m, der
indsnævres til 1 m bredde over de næste 25 m. Faldet på udløbet er 2,5 ‰ på de første 20 m og
herefter 1 ‰ frem til sammenløb med Elling Bæk.

Udløbet fra Gedved Sø har i modellen en fast udløbskote i 39,30 m

Horsens Kommune projekterer denne del endeligt. I forbindelse med at det nye udløbsstryg udfø-
res, skal det sikres at man ikke risikerer en gennemstrømning af vand til den østlige side af
Skanderborgvej. Dette kunne evt. være ved tilfyldning, hvilket Horsens Kommune skal koordine-
re med museet. Stenkisten er placeret ca. 40 m nedenfor udløbet fra Gedved Sø.

Figur 17 Den gamle stenkiste, som blev frigravet under opmålingen.

I modellen er der indlagt en ny rørbro i indkørslen til Skanderborgvej 29. Ca. (St.  137-147 m)
Her er der indlagt en Ø1200 mm rørbro med bund i kote 39,18 m. Her er også flere ledninger
(Gedved Vandværk, EnergiMidt, TDC). Ledninger skal håndteres ved projektet og formentlig læg-
ges om til et forløb under det nye udløb fra Gedved Sø. Horsens Kommune projekterer denne del
endeligt.
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4.3 Omlægning af eksisterende afvanding
På Bilag 1 er der vist kendskab til eksisterende dræn og vandløb.

Drænene er kun i begrænset omfang lokaliseret i felten og der vil være behov for en frigravning i
forbindelse med opstart af anlægsarbejdet.

Nogen steder er projektgrænsen fastlagt 1 m over det fremtidige vandspejl i kote 39,60 m, mens
den andre steder går op til kote 41,00 m. Man må forvente, at de dræn, som løber til området er
placeret ca. 1,25 m under terræn /1/. De vil derfor være placeret under søens fremtidige vand-
spejl i projektgrænsen, de steder hvor projektgrænsen er placeret i kote 40,60 m. Det må derfor
også forventes, at der ved dræn, som løber til projektområdet evt. skal lægges et nyt dræn ca.
10-20 m udenfor projektgrænsen. Dette vil give mulighed for at kunne skabe et udløb til en ny
grøft inde i projektområdet over det fremtidige vandspejl. I en smal bræmme på 5-10 m udenfor
projektområdet vil det betyde at drændybden ændres til ca. 1,00 m. Da terrænet er meget sti-
gende udenfor projektgrænsen vurderes ændringen ikke at have nogen betydning for dyrknin-
gen. I korte perioder med højt vandspejl i Gedved Sø skal lodsejeren dog være opmærksom på,
at der fra terrænet i projektgrænsen og ned til vandspejlet kun vil være 80 cm.

På projektkortet på Bilag 3 er højdekurven for terrænet i kote 41,00 m vist. De steder hvor pro-
jektgrænsen ligger indenfor denne må der periodevist forventes en mindre drændybde. Som det
fremgår af kortet er der tale om meget små områder udenfor projektgrænsen.

4.3.1 Håndtering af dræn
For de 8 første dræntilløb nord for projektområdet, vest for Skanderborgvej skal der etableres en
kort grøft på 15-25 m fra projektgrænsen og ud i søen til kote 38,85 m, hvor der vil være en
dybde på ca. 75 cm. Dette vil reducere tilgroningen af grøften. Udenfor projektgrænsen, lokalise-
res dræn, som omlægges til udløb i grøften i kote 39,60 m.

Syd for projektområdet skal der søges dræn i 4 forløb, der fremstår som grøfter på de tidligere
kort eller er anvist af lodsejere, som et muligt drænforløb. Her skal det undersøges om der er
lagt dræn, der har tilløb til projektområdet. Lokaliseres drænene skal der graves en kort grøft på
15-25 m fra projektgrænsen og ud i søen til kote 38,85 m, hvor der er en dybde på ca. 75 cm.
Udenfor projektgrænsen, lokaliseres dræn og omlægges til udløb i grøften i kote 39,60 m. Om-
lægninger af dræn og etablering af grøfter etableres så vidt muligt så der er gående passage in-
den for projektområdet

I projektområdets nordvestlige hjørne er projektgrænsen i forbindelse med detailprojekteringen
udvidet med ca. 0,7 ha mod nord.
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Figur 18 Fremtidige afløbsforhold i projektområdets nordvestlige område.

Der skal etableres 350 m ny grøft fra vest mod øst. Grøften etableres med start mod vest i kote
41,50 m således at drænet fra brønden kan løbe til grøften. På de første 150 m etableres grøften
med et godt fald ned til kote 39,5 m. De næste 200 m vil grøften være stuvningspåvirket fra
Gedved Sø. Bundkoten etableres ca. 1-1,5 m under det nye terræn mod nord. Skråningsanlæg-
get mod omgivende terræn er 1:1. Vandspejlet i grøften på de nederste 200 m vil være vandret i
kote 39,60 m og nye dræntilløb skal ske over dette vandspejl

Nedenfor er dræntiltagene beskrevet med reference til nummeringen på Figur 18.

Dræn 1: Oplysningen om drænets placering er indtegnet fra Vejdirektoratets kort, som er mod-
taget efter en forespørgsel i LedningsEjerRegistret. I brønden i marken er der indmålt et dræn-
indløb i kote 41,58 m. Dette dræn kan løbe direkte ud i den nye grøft. I den eksisterende grøft
mod syd er der to eksisterende rørudløb, som sker i hhv. kote 39,98 m og kote 40,00 m. Disse to
rørudløb kan bevares uændret da de ikke bliver påvirket af det nye vandspejl i Gedved Sø.

Dræn 2, 3, 4 og 5. Minimum 4 dræn/rør løber til projektområdet udover drænet i brønden mod
vest. Ifølge lodsejeren ligger de i en dybde af op til 1 m i lavningen nord for. Flere mindre 8 cm
gamle drænrør krydser ifølge lodsejeren ind i projektområdet. Ved den nye projektgrænse er ter-
rænkoterne ved krydsning med de 4 dræn hhv. kote 41,6 m, 40,7 m, 40,6 m og 40,9 m. En fri-
gravning skal vise hvor dybt drænene er placeret i terræn og en evt. omlægning udenfor projekt-
grænsen skal foretages så de kan få udløb i minimum kote 39,60 m i den nye grøft.  Det eksiste-
rende terræn i lavningen nord for den nye grøft er i kote 40,30 m og 40,5 m. Det må derfor for-
ventes at drænene er placeret dybere end 1 m under terræn syd for denne lavning.

Udover de eksisterende dræn skal det efter projektet sikres at en evt. ny afvanding i de to lav-
ninger er etableret, medmindre omlægningen af den eksisterende afvanding har sikret dette. Det
præcise omfang af ny dræning og omlægning af rør kan ikke fastlægges før drænene i området
frigraves.

Dræn 6. Ved dette drænsystem, som er indtegnet efter forundersøgelsens Bilag 2 er der indmålt
to punkter. Mod nordøst, i en lavning, er der indmålt et dræn i kote 41,45 m. Dette dræn løber
igennem forholdsvist højt terræn mod sydvest til en brønd inde i projektområdet. Her er bunden i
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brønden målt til kote 38,33 m. Drænene skal lokaliseres i projektgrænsen for at vurdere om de
skal omlægges udenfor projektgrænsen. Det forventes dog, at der vil være behov for at omlægge
alle 3 dræn ca. 20 m udenfor projektgrænsen for at sikre et frit udløb i den nye grøft. Grøften
etableres som en afskærende grøft med udløb i den eksisterende grøft ca. 90 m mod vest.

For dræn 6 samt de 8 dræntilløb øst for, er der ikke i forundersøgelsen eller i jordfordelingen
skabt mulighed for at man kan passere nord om grøften indenfor projektområdet. Hvis dette er
nødvendigt, kan grøften erstattes af et tæt rør indenfor projektgrænsen. I denne situation bør
der dog også sættes en brønd i projektgrænsen, hvorfra drænet udefra får frit udløb. Dette vil
være en økonomisk dyrere løsning end grøfterne.

Pumpestationen inde i projektområdet skal fjernes og strømforsyningen afbrydes. De tilhørende
rør skal afbrydes og brønde knuses til under terræn.

4.3.2 Afbrydelse af pumpebrønd og øvrige brønde
Den forventede placering af kendte drænbrønde fremgår af Figur 14. Det er erfaringen at der un-
der anlægsarbejdet i området lokaliseres flere brønde. I så fald skal tilsynet kontaktes.

Ved pumpebrønden afmonteres pumpen og elforsyningen (inkl. elkabel) inden pumpebrønden
fjernes som de øvrige brønde i projektområdet.

De 8 brønde, lokaliseres og efterfølgende tilfyldes brøndene med lerfyld (ikke sand/grus) og
eventuelle betonringe over jorden fjernes eller nedknuses i bunden af brønden.

4.3.3 Andet
På matrikel 5e Gedved By, Tolstrup skal det i forbindelse med anlægsarbejdet sikres, at en eksi-
sterende grøft omlægges/oprenses så den eksisterende afvanding opretholdes.

4.4 Overløbsløsning fra Gedved Sø
For at reducere de maksimale vandspejle i Gedved Sø er det valgt at etablere et overløb i søens
østlige ende.

Overløbet etableres i en Ø1500 mm brønd med lameller af stål uden på brønden. På brønden
etableres et aluminiumsdæksel, således at grene og andet materiale tilbageholdes af stållamel-
lerne. I modelopsætningen er overløbet etableret i kote 39,55 m, hvilket vil være udgangspunk-
tet når brønden etableres. På brøndkanten bør der dog etableres en justerbar overløbskant med
mulighed for at justere kanten ± 10 cm.

Figur 19 Overløbsbrønd fra Lille Vildmose (foto: Naturstyrelsen)
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Brønden skal være en præfabrikeret PE brønd med opdriftssikring. Rørledningen fjernes på en
delstrækning og brønden sættes, hvorefter der foretages en tæt tilslutning til den eksisterende
Ø1200 mm ledning. Der hvor brønden skal placeres er bundkoten i den eksisterende rørledning i
ca. kote 34,50 m, hvilket er 4 m under den fremtidige overløbskote.

For at reducere bølgepåvirkningen og evt. materiale, som kan strømme til brønden samt for at
gøre overløbsbrønden mere tilgængeligt placeres den ca. 25 m vest for Skanderborgvej. Denne
placering er lidt tilbagetrukket i forhold til den store åbne del af Gedved Sø. Tilløbet til overløbs-
brønden skal ske via en grøft, som etableres med en bund i kote 38,25 m ca. 1,25 m under det
fremtidige vandspejl og med en bundbredde på 1 m og et skråningsanlæg på 1:2 til det omgi-
vende terræn.

Vest for overløbsbrønden skal rørledningen afbrydes.

Figur 20 Skitse for placering af overløbsbrønd

Der er ikke kendskab til jordlagenes styrke og permeabilitet omkring den nye overløbsbrønd. Den
lille sø har haft et permanent vandspejl i kote 39,80 m og der forventes derfor ikke at være ud-
sivning til det lavere vandspejl på østsiden af Skanderborgvej. For at få kendskab til aflejringerne
omkring den nye overløbsbrønd skal der inden anlægsarbejdets opstart udføres en geoteknisk
boring ved den nye brønds placering. I udbudsmaterialet beskrives og medtages ca. 80 m PE
membran, som kan være nødvendig for at reducere evt. udsivning fra Gedved Sø.

Der er ikke kendskab til rørledningens tilstand nedenfor overløbsbrønden. Rambøll har haft kon-
takt til entreprenører, der udfører TV-inspektioner og de har oplyst, at det ikke vil være muligt at
foretage en TV-inspektion på grund af manglende brønde på strækningen. Projektets forudsæt-
ninger er at ledningen er intakt og fortsat vil være det efter projektets gennemførelse. Det anbe-
fales at man opnår et kendskab til ledningens tilstand inden projektet realiseres.

Naturstyrelsen og Horsens Kommune skal afklare hvem der er ansvarlig for vedligeholdelsen af
overløbsbrønden og indløbsgrøften til denne. Der vil være en løbende vedligeholdelse dels af
grøften samt af overløbsbrønden, som skal friholdes for tilflydende materiale.
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I perioder uden overløb vil der ikke løbe vand i rørledningen. Det betyder dog ikke at den bliver
fyldt op med materiale som f.eks. sand og lignende i den periode. Der har været stillet forslag
om at sikre en mindre vandføring i rørføringen for at undgå dette. Dette kan ikke anbefales idet
en mindre konstant vandføring kan medføre det modsatte altså at rørledningen stille og roligt
fyldes med materiale. Samtidig er det ikke hensigtsmæssigt ud fra en betragtning omkring fau-
napassage og fordeling af vandføring at der løber en konstant vandføring i røret. Det anbefales
altså at have en overløbskant, hvor der kun løber vand henover i perioder med en stor afstrøm-
ning.

4.5 Grus- og stenarbejde
Der er ikke behov for grus- og stenarbejde ved Gedved Sø. Det skal dog sikres at afløbet fra
Gedved Sø får en fast og erosionssikret udløbskote. Dette kunne udføres ved udlægning af grus
og sten i udløbet.

4.6 Jordarbejde
4.6.1 Afrømning af topjord

Der skal afrømmes topjord i den fremtidige søbund. Afrømningen af topjord har flere forhold. I
forbindelse med forundersøgelsen er der beregnet en potentiel fosforudledning fra den fremtidige
Gedved Sø. Ved at afrømme topjorden i en del af søen reduceres denne fosforudledning. I to om-
råder hhv. sydøst og nordvest for projektområdet skal der udlægges jord for at reducere konse-
kvenser for lodsejere udenfor projektområdet. Den afrømmede topjord transporteres derfor til
udkanten af projektområdet og indbygges til nyt fremtidigt terræn.

Beregningerne viser at der skal afrømmes 7.100 m3 for at kunne udføre den nødvendige terræn-
regulering.

I forundersøgelsen blev der beregnet en samlet frigivelse af fosfor fra Gedved Sø på 334 kg P/år,
hvilket svarer til en orthofosfat koncentration på 0,12 mg/l. Dette vurderes at være en meget høj
koncentration og en indikation på at den beregnede fosforfrigivelse er overestimeret.

Kigger man på de eksisterende forhold i Gedved Sø vil man i perioder se et vanddækket areal.
Dette er i perioder med megen nedbør hvor pumpen enten ikke kan nå at pumpe vandet eller er
helt slukket.

Figur 21 Eksisterende forhold ved Gedved Sø når pumpen bl.a. er slukket.

Man kan derfor argumentere for at der allerede sker en vis fosforfrigivelse fra projektområdet.



DETAILPROJEKTERINGSNOTAT GEDVED SØ

https://projects.rambollgrp.com/projects/1100021991/Project%20Documents/Detailprojektnotat.docx
29

Da der er væsentlige arkæologiske interesser i projektområdet vurderes det ikke muligt at af-
rømme mere jord fra den kommende søbund end hvad der er nødvendigt til terrænreguleringen
omkring projektområdet.

Jorden skal afrømmes i en tykkelse af 30-50 cm. På Bilag 3 er der angivet et 2,8 ha stort område
hvor der kan afrømmes jord. Den endelige placering af og metode til jordafrømningen skal afkla-
res med Horsens Museum.

4.6.2 Terrænregulering ved lodsejere
Syd for Gedved Sø skal der udlægges jord op til kote 40,00 m i et 5.000 m² stort område. Nord
for området etableres der et naturligt skråningsanlæg på 1:5 mod eksisterende terræn.

Figur 22 Terrænregulering syd for Gedved Sø

I det areal, der skal terrænreguleres er den eksisterende gennemsnitlige terrænkote 39,20 m.
Dette areal skal hæves til kote 40,00 m. Herfra etableres der et skråningsanlæg på 1:5 ned til
det eksisterende terræn. Efter terrænregulering skal det nyetablerede areal tilsås med en egnet
græsblanding efter aftale med projektejer.

Det er beregnet at der i alt skal bruges ca. 6.500 m3 til terrænreguleringen syd for Gedved Sø.
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Figur 23 Terrænregulering nordvest for Gedved Sø.

Nordvest for Gedved Sø skal der på to lavninger udenfor projektområdet foretages en terræn-
hævning. De to områder skal hæves til ca. kote 41 m. Det vestlige område har et areal på 1.600
m² og en gennemsnitskote på 40,75 m (minimumkote 40,44 m). Det østlige område har et areal
på 2.900 m² og en gennemsnitskote på 40,70 m (minimumskote 40,20 m). Der skal udlægges i
alt ca. 1.300 m3 jord for at hæve arealerne til kote 41 m.

I forbindelse med etableringen af den nye 350 m lange grøft udgraves der ca. 700 m3 jord. Der
skal altså afrømmes 600 m³ fra den kommende søbund for at der er jord nok til denne terrænre-
gulering. Derfor skal der i alt afrømmes 7.100 m3 jord fra projektområdet.

4.6.3 Udgravning ved mindre sø mod øst
Ved Gedved Sø skal den mindre eksisterende sø reguleres således at den får en fremtidig dybde
over 1 m og en klar sammenhæng med den store del af Gedved Sø.

På Figur 24 ses den fremtidige Gedved Sø med og uden oprensning. Det er særligt arealet, hvor
en række træer skal ryddes, at der skal afrømmes 1-2 m jord.

Figur 24 Den østlige del af søen med og uden oprensning. Den fremtidige situation med oprens-
ning af arealet imellem Gedved Sø og den mindre eksisterende sø ses til højre.
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4.6.4 Jordbalance
Ud fra ovenstående beregninger kan der laves en opgørelse over jordbalancen i projektet.

Tabel 3 Jordbalance i forbindelse med etablering af Gedved Sø

Arbejde Volumen
m3

Oprensning af lille sø og udgravning af grøft til overløbsbrønd +1.300
Udgravning af ny grøft +700

Afrømning af topjord i projektområdet +7.100

Terrænregulering syd for søen -6.500
Terrænregulering nord for søen -1.300

Balance projekt +1.300

Der er jordoverskud i projektområdet på 1.300 m3. Dette stammer primært fra udgravning af
terræn omkring den mindre eksisterende sø samt og oprensning af søen. Dette materiale vurde-
res ikke at kunne anvendes til terrænregulering og skal således udplaneres indenfor projektom-
rådet. Det samme gælder for de mindre grøfter ved frigravning af eksisterende dræn. Jord-
mængden fra disse områder er begrænset sammenlignet med behovet i terrænreguleringen. Det
udgravede materiale håndteres derfor lokalt.

4.7 Anlægsoverslag
I forhold til erfaringspriser fra seneste licitationer er omkostningerne ved etablering af vådområ-
deprojektet Gedved Sø vurderet til:

Tabel 4 Anlægsoverslag (ekskl. moms)

Post Beskrivelse Pris (dkr)
1. Byggeplads 265.000

2. Rydning 50.000

3. Jordarbejde
Oprensning og afrømning af lille
sø og udgravning af grøft (1.300
m³)

65.000

Afrømning af topjord inkl. hånd-
tering (7.100 m3) herunder også
terrænregulering mod syd.

355.000

4. Dræn og grøftearbej-
de

Pumpe inkl. installation fjernes
og pumpestation nedbrydes

10.000

Nedbrydelse af brønde (12 stk.) 18.000
Drænafbrydelser (14 stk.) 14.000
Søgerender (170 m) 34.000
Ø315 mm drænbrønd
(der regnes med 4 stk.)

24.000

Nye dræn udenfor projektområ-
det

200.000

Grøfter (600 m) 60.000

5. Overløb Gedved Sø
Afbrydelse af Holtvad Bæk 15.000
Overløbsbrønd 125.000
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Post Beskrivelse Pris (dkr)

6. Øvrige arbejde
Græs såning af arealer 10.000

I alt 1.105.000

Total 1.270.000

Det er væsentligt at understrege, at ovennævnte anlægsoverslag udelukkende er baseret på er-
faringspriser og ikke på indhentning af egentlig entreprenørbud.

Anlægsoverslaget er lavet på baggrund af det foreliggende projektforslag.

Der kan komme ekstra arbejder og dermed ekstra udgifter i forbindelse med tilpasninger af pro-
jektet under udførelsen, særligt omkring sikring af dræn og overrislinger, som der ikke er forud-
gående kendskab til eller dræn, som er beliggende anderledes end forudsat.

Udover anlægsoverslaget kan der ligeledes være udgifter forbundet med arkæologiske tilsyn og
fund i forbindelse med anlægsarbejdet. Disse fremgår ikke af ovenstående anlægsoverslag

Det fremtidige afløb fra Gedved Sø etableres af Horsens Kommune, hvorfor der i ovenstående
anlægsoverslag ikke er medregnet udgifter til dette.
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5. KONSEKVENSVURDERING

5.1 Konsekvenser for afvandingsforholdene
5.1.1 Beregnede vandspejle

I projektet er der foretaget beregninger på tre karakteristiske afstrømninger, årsmiddel, medi-
anmaksimum og 10 års maksimum. Ligeledes er der foretaget en dynamisk beregning af vand-
spejle i Gedved Sø for perioden 1976-2015.

Ved gennemførelse af projektet vil projektområdets afvanding blive afbrudt og vandspejlet vil i
stedet være styret af udløbskoten fra Gedved Sø ved Skanderborgvej.

Der er udført vandstandsberegninger i en hydraulisk model med data fra en målestation i Lille
Hansted Å for perioden 2000-2015. Vandstandsberegningerne viser at søen i 90 % af tiden vil
variere indenfor 20 cm i intervallet 39,40-39,60 m. Ved større afstrømninger vil vandspejlet kun-
ne stige op til kote 39,80 m. Der vil således være en begrænset vandstandsvariation i den kom-
mende Gedved Sø. Vandstandsvariationen viser forholdene i Gedved Sø med den beskrevne
overløbsløsning og udløbsstryg. Ved Gedved Mølle vil der også være ændrede forhold, som Hor-
sens Kommune sideløbende projekterer.

Figur 25 Udsving i søen over 15 år med overløbsløsningen.

Vandspejlet ved en medianmaksimum afstrømning og 10 års maksimum afstrømning er beregnet
med og uden overløbsbrønd.

- Medianmaksimum

Med overløb - kote 39,69 m med 276 l/s i overløbet og 308 l/s i udløbet
Uden overløb – kote 39,86 m med hele vandføringen på 584 l/s i udløbet

- 10 års maksimum

Med overløb – kote 39,76 m med 546 l/s i overløbet og 425 l/s i udløbet
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Uden overløb – kote 40,04 m med hele vandføringen på 971 l/s i udløbet

Overløbet sænker altså maks. vandspejlet med op til 28 cm og reducerer bidraget til vandførin-
gen igennem parken med over 50 %, sammenlignet med løsningen uden overløbsløsning.

Årsmiddel vandspejlet er beregnet til kote 39,55 m.

5.1.2 Afvandingsforhold
De eksisterende afvandingsforhold i projektområdet er styret af den eksisterende pumpeafvan-
ding mod øst og en grøfteafvanding mod nordvest. Når pumpen er tændt er hele området
veldrænet med en drændybde over 1 m for hele området. I perioder med stor nedbør, hvor pum-
pen har været slukket har der stået vand på de lavtliggende arealer centralt i projektområdet.
Dette ses bl.a. af forsidefotoet fra marts 2016. Terrænforholdene på tværs af projektområdet ca.
150 m opstrøms pumpestationen, viser også at terrænet hvis det ikke er pumpeafvandet ville
være vandlidende. Dette er vist på Figur 26.

Figur 26 Terræntværsnit 150 m opstrøms pumpestationen. Centralt i figuren ses Holtvad Bæk og
på hver side de lavtliggende arealer, som er vandfyldte når pumpen er slukket.

På Bilag 1 er der vist kendskab til eksisterende dræn og vandløb.

Drænene er kun i begrænset omfang lokaliseret i felten og der vil være behov for en frigravning
inden anlægsarbejdet.

Nogen steder er projektgrænsen fastlagt 1 m over det fremtidige vandspejl i kote 39,6 m, mens
den andre steder går op til kote 41,00 m. Man må forvente at de dræn, som løber til området er
placeret ca. 1,00-1,25 m under terræn. De vil derfor være placeret i niveau med eller under sø-
ens fremtidige vandspejl. Det må derfor også forventes, at der nogle af drænene, som løber til
projektområdet skal omlægges udenfor projektområdet. Dette vil give muligheden for at kunne
skabe et udløb til en ny grøft inde i projektområdet over det fremtidige vandspejl. I en smal
bræmme på 5-10 m udenfor projektområdet vil det betyde at drændybden vil blive ændret fra
den eksisterende dybde på forventet 1,25 m (jf. forundersøgelsen) til 1,00 m. Da terrænet er
meget stigende udenfor projektgrænsen vurderes ændringen ikke at have nogen betydning for
dyrkningen. I perioder med højt vandspejl i Gedved Sø skal lodsejeren dog være opmærksom på,
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at der fra terrænet i projektgrænsen og ned til vandspejlet nogle steder kun vil være 80 cm. Det-
te har
På projektkortet på Bilag 3 er højdekurven for terrænet i kote 41 m vist. De steder, hvor projekt-
grænsen ligger indenfor denne, må der periodevist forventes en mindre drændybde udenfor pro-
jektgrænsen. Som det fremgår af Bilag 3 er der tale om mindre områder udenfor projektgræn-
sen.

De projekterede afvandingsforhold er vist på projektkortet Bilag 3.

I Tabel 5 er der vist en opgørelse af hele projektområdets arealtilstand for både de eksisterende
(med pumpeafvanding) og projekterede forhold.

Tabel 5 Arealopgørelse for eksisterende og projekterede forhold indenfor projektområdet for for-
undersøgelsen og detailprojekteringen

Eksisterende Projekteret

(ha) (ha)

Drændybde over 1,00 m 41,9 4,0

Tør eng, 0,75 m - 1,00 m - 1,5

Fugtig eng, 0,50 m - 0,75 m - 2,0

Våd eng, 0,25 m - 0,50 m - 2,0

Vandmættet eng, 0,0 m - 0,25 m - 2,2

Vandflade, under 0,0 m - 30,2

I alt 41,9 41,9

Det ses i tabellen, at en stor del af projektområdet skifter karakter og vil i fremtiden blive domi-
neret af Gedved Sø med mindre randarealer op mod de dyrkede arealer.

Volumen i Gedved Sø ved et vandspejl i kote 39,60 m er opgjort til 721.000 m³, hvilket giver en
opholdstid på ca. 86 dage. Ved afrømning af topjorden øges volumen til 728.100 m³ og opholds-
tiden til 87 dage. Opholdstiden viser også, at det ved en middelvandføring vil det tage ca. 3 må-
neder at fylde søen. Dette forudsætter dog at der ikke ledes noget nedstrøms søen imens for at
opretholde en vandføring i vandløbet nedenfor. Det forventes at Horsens Kommune fastsætter et
vilkår for dette i deres godkendelse af projektet. Hvor lang tid det tager at fylde søen med vand
vil altså afhænge af hvor meget Horsens Kommune tillader der bliver tilbageholdt i systemet og
naturligvis, hvor stor afstrømning, der er i perioden efter anlægsarbejdet.

Tabel 6 Arealopgørelse for de fremtidige dybder i Gedved Sø. Her er der ikke medregnet den
planlagte afrømning af topjord.

Dybder Areal

(ha)

Dybde 0-1 m 8,1

Dybde 1-2 m 5,0

Dybde 2-3 m 4,9

Dybde 3-4 m 5,5
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Dybde > 4 m 6,7

5.2 Flora og fauna
5.2.1 Beskyttet natur

Projektområdet omfatter, som nævnt i afsnit 2.4.7 et § 3-beskyttet engareal. Her vil der ved pro-
jektets gennemførelse være frit vandspejl. § 3 søen mod øst vil blive en del af Gedved Sø mens
den vestlige §3 sø ikke vil blive påvirket i større grad af projektet.

Nedenfor følger konklusionen på den botaniske besigtigelse for projektområdet, udført af NST
Søhøjlandet i juli 2013:

Der er kun ganske få og små botaniske værdier knyttet til de undersøgte områder. De østlige
arealer ligger i vedvarende græs med høslæt, men er meget præget af næringsstofberigelse. De
vestlige arealer anvendes formodentlig til jagt og fremstår uden drift, men ligeledes meget næ-
ringsstofberiget. Vandhullet og det syd for liggende vådområde, repræsenter de egentlige natur-
områder inden for det undersøgte areal. Område 3, 4 og 5 /1/ var forbavsende tørre, og frem-
stod ved besigtigelsen som dyrkbare, hvilket kan skyldes ringe nedbør forud for besigtigelsen og
afvanding via de to grøfter. Den vestligste grøft ser ud til at have eksisteret siden 2005-06, mens
den østlige grøft er etableret efter sommeren 2010.

Med udgangspunkt i feltbesigtigelsen og det botaniske notat fra NST Søhøjlandet, samt Horsens
kommunes supplerende oplysninger, vurderes det, at ingen at ingen af de eksisterende arealer i
projektområder, under de nuværende forhold, er i sådan en tilstand, og med et særligt
naturindhold, at disse vil blive negativt påvirket ved de projekterede ændringer. Tværtimod vil
etableringen af en sø og våde engarealer ikke kun bidrage til en reduktion af
næringsstoftransporten i, og vandsystemerne nedstrøms, men vil på sigt også kunne bidrage til
skabelsen af en mere sammenhængende natur med både sø og engområde med varierende
fugtighed.

5.2.2 Natura 2000
Ved gennemførsel af de projekterede tiltag forventes en reduktion i næringsstoftransporten i
vandoplandet til Natura 2000-område nr.56 – Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, hvilket er
hovedformålet med projektet. På den baggrund vurderes projektet at være positiv for habitatom-
rådets fremtidige miljøtilstand.

5.2.3 Bilag IV arter
Krybdyr og padder
Markfirben forventes ikke at være til stede i projektområdet under de nuværende forhold, da
projektområdet overvejende består af landbrugsarealer og fugtige lavbundsarealer langs Holtvad
Bæk. Der vil blive skabt et permanent søareal med tilstødende fugtige enge, hvilket vurderes at
øge fødegrundlaget og udvide eksisterende gydeområder for spidssnudet frø, også selvom der på
sigt vil udvikle sig en fiskebestand i søen.

Pattedyr
Projektområdets arealer vil i fremtiden blive mere fugtige og med større områder med et
permanent frit vandspejl, hvilket forventes at øge produktionen af insekter og dermed
fødegrundlaget for områdernes bestand af flagermus. Dette gælder både for arter og individer,
som yngler lokalt i området eller som er på træk gennem områderne. Projektet vil ikke påvirke
den nuværende udbredelse af træer og hegn i området samt nærliggende skovområder. Det
vurderes derfor, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på levesteder og ledelinjer for
flagermus i områderne. Etablering af vådområder vurderes generelt at have en positiv indvirk-
ning på forekomsten af odder, såfremt den findes ved projektområderne, da renere vand og stør-
re arealer med vådområde vil have en positiv effekt på levevilkårene for odder.

Med udgangspunkt i ovenstående, vurderes den samlede effekt på områdets dyre- og planteliv
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vurderes at være positiv, og at der ikke vil ske en negativ påvirkning af områdets mulige
forekomst af bilag IV-arter.

5.2.4 Vandløb
Ved gennemførelsen af projektet vil Holtvad Bæk ovenfor Skanderborgvej bliver omdannet til en
permanent sø. Udløbet fra Gedved Sø vil blive ført til Elling Bæk og igennem Gedved Mølle i et
projekt som Horsens Kommune udfører. På denne måde ledes vandføringen udenom den lange
eksisterende rørlægning, der fungerer som en alvorlig spærring for faunaen under de nuværende
forhold. Rørlægningen opretholdes i projektet men kun som overløb og vil derfor i perioder være
vandførende. Da der samtidig etableres en permanent sø på vandløbssystemet vurderes det ikke
at Gedved Sø projektet, sammen med de tiltag som Horsens Kommune udfører ved udløbet og
Gedved Mølle, samlet set vil forbedre forholdene for ørreder i vandløbet. I Gedved Sø vil arter,
som er tilknyttet søer indfinde sig og da der i projektet skabes fri passage op og nedstrøms søen,
vil det skabe økologisk forbindelse mellem vandområderne ovenfor og nedenfor Skanderborgvej.

Organisk stof og ilt
Etableringen af en 30 ha stor sø øverst i vandløbssystemet vil i perioder kunne have konsekven-
ser for vandløbsstrækningen nedenfor. Med en opholdstid på 3 måneder i søen vil der formentlig
ske en opblomstring af alger. Algerne vil kunne blive transporteret nedstrøms i vandløbssystemet
og påvirke vandløbskvaliteten nedenfor med et øget iltforbrug under nedbrydelsen af det organi-
ske stof.

Gedved Sø bliver en forholdsvis dyb sø med dybder op til 5 m. Dette vil i sommermånederne
kunne danne et springlag, hvor bundvandet i perioder vil være iltfattigt.

For at reducere konsekvenserne nedstrøms afrømmes det øverste jordlag for dels at fjerne fosfor
samt skabe terrænregulering udenfor projektområdet. Med denne terrænregulering fjernes sam-
tidig de stubbe (organisk materiale), der i den første tid vil kunne skabe et potentielt iltsvind un-
der nedbrydelsen. Samtidig fjernes det mest tilgængelige fosfor og kvælstof, hvilket vil reducere
risikoen for en algeopblomstring.

Temperatur
Temperaturen om sommeren i Gedved Sø vil kunne stige i forhold til de eksisterende forhold i
vandløbet. Strødam Engsø på Nordsjælland blev i 1996 etableret ved opstemning af Pøleåen.
Strødam Engsø er ca. 18 ha stor. Her er der blevet registreret temperaturer før og efter søen.
Målingerne viser at den daglige middeltemperatur stiger 2-3 grader igennem søen om sommeren
og om vinteren falder temperaturen 2-3 grader /5/. Det har ikke været muligt at finde oplysnin-
ger om søens opholdstid, dybde osv. for en direkte sammenligning med Gedved Sø. Den fremti-
dige temperatur i Gedved Sø forventes dog ikke at stige til over 25 grader henover en varm
sommer. Ved sammenløb med Ørskov Bæk og Vind Å længere nedstrøms ved vådområdeprojek-
tet Tolstrup Enge er oplandet steget til 57 km² og oplandet til Gedved Sø udgør her ca. 20 % af
dette. Det forventes derfor ikke at søen vil påvirke vandløbets temperatur længere nedstrøms
end Tolstrup Enge. Men i Gedved Mølleå må man forvente en vis temperatur påvirkning fra Ged-
ved Sø. Det er ikke muligt at sige hvor stor stigningen bliver og påvirkningen kan derfor ikke
vurderes præcist.

5.3 Konsekvenser for tekniske anlæg
I forbindelse med projektet skal elkablet til pumpestationen i projektområdet lokaliseres og af-
brydes.

I forbindelse med arbejde ved Skanderborgvej, skal entreprenøren være opmærksom på lednin-
ger i vejens vestlige side. Det gælder bl.a. vandforsyningsledningen fra Gedved Vandværk, der
skal påvises præcist. Det forventes at den er placeret tættere på vejen end det oplyste forløb,
som fremgår af Bilag 4. Det forventes at anlægsarbejdet omkring ledningen efter påvisningen
kan planlægges, så det ikke påvirker denne.

I forbindelse med Horsens Kommunes arbejde med afløbet fra Gedved Sø skal entreprenøren
være opmærksom på flere ledninger.
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Ved Skanderborgvej 27 er der i 2012 etableret jordvarmeanlæg. Jordvarmeanlæggets funktion vil
ikke blive påvirket af den fremtidige sø. Den del af jordvarmeslangerne, som ligger inde i pro-
jektområdet er placeret i kote ca. 39,00 m og vil være placeret 60 cm dybere end det fremtidige
vandspejl i søen. Dette skal man være opmærksom på ved evt. vedligeholdelse. Henover jord-
varmeslangerne foretages der en terrænregulering så det er muligt at køre på tør jord ud til jord-
varmeslangerne i forbindelse med vedligehold og evt. reparationer. Ifølge godkendelse fra 2012
indeholder anlægget 305 liter væske, hvoraf de 100 liter består af IPA sprit til frostsikring og den
resterende del er vand.

5.4 Fosfor
I forundersøgelsen er der beregnet en fosforfrigivelse fra projektområdet på 334 kg P om året.
For at reducere dette afrømmes der ca. 7.100 m3 topjord i projektområdet.

Det vurderes ikke muligt, i forhold til de arkæologiske interesser i området, at afrømme større
mængder.

Det vurderes at den beregnede potentielle fosforfrigivelse er overestimeret. Denne vurdering
skyldes bl.a. at den beregnede fosforfrigivelse på 334 kg P om året ville svarer til en middelfosfat
koncentration i vandløbet på 0,12 mg/l. Denne koncentration er beregnet ud fra en årsmiddelv-
andføring på 87 l/s. Til sammenligning er der i 2017, ved 22 målinger af fosfat i Bygholm Å (mst
nr. 28000252) i Horsens By, målt en middelkoncentration på 0,03 mg/l.

Under de eksisterende forhold ses der bl.a. også allerede periodevise oversvømmelser som med-
fører en potentiel fosforfrigivelse.

5.5 Kvælstof
I projektet vil der omsættes kvælstof i søen. Kvælstofomsætningen beregnes på baggrund af sø-
ens opholdstid.

Der er ikke mulighed for at skabe omsætning ved overrisling af drænvand.

Udover selve tiltagene i projektet vil ændringen i arealanvendelse, ved udtagning af omdriftsjord
til vådområde, ligeledes bidrage til en reduktion i kvælstofudledningen til Horsens Fjord.

En revideret kvælstofberegning for vådområdeprojektet Gedved Sø er beregnet og vedlagt som
Bilag 5.

Alectia har i forundersøgelsen opgjort det dyrkede areal i oplandet til 758 ha. Markbloktemaet,
som ligger til grund for de nye kvælstofberegninger viser at der er 683 ha omdriftsarealer i op-
landet. Dermed reduceres kvælstoftransporten i Afløb fra Gedved Sø til 20,3 tons N i forhold til
forundersøgelsens 24,5 tons N. Rambøll beregner samme retention i søen som Alectia, hvilket
betyder at der fjernes 31 % af den tilførte kvælstof.
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Tabel 7 Forventet kvælstof fjernelse i Gedved Sø.

Kategori Tilførsel Reduktion Reduktion
kg N / år kg N / år kg N/ha/år

Holtvad Bæk/Gedved Sø 20.320 6.293
Eks. N-udvaskning Proj. N-udvaskning

Arealanvendelse 1.385 210 1.175
7.468 178

Rambøll har, som det fremgår af Tabel 7, beregnet en samlet kvælstofomsætning på ca. 7,5 tons
N / år svarende til en arealspecifik 178 kg N/ha/år.

5.6 Arkæologiske forhold
Horsens Museum har fremsendt en beskrivelse af området ved Gedved Sø og hvad der er af ar-
kæologiske interesser og tidligere fund i projektområdet. Beskrivelsen er fremsendt uden kend-
skab til det endelige detailprojekt.

Der forespurgt efter en ny udtalelse i marts 2018.

Horsens Kommune skriver følgende i deres konklusion og risikovurdering. Hele beskrivelsen er
vedlagt som Bilag 6.

”Topografien omkring Gedved Sø er helt speciel, og har givet anledning til anvendelse af området
og dets ressourcer fra ældste stenalder til middelalder og nyere tid. På baggrund af registrerede
fund og anlæg falder aktiviteterne ved søbassinet i to horisonter, henholdsvis stenalder og mid-
delalder/nyere tid.

Der har formentlig være aktiviteter omkring søen mere eller mindre kontinuerligt gennem hele
stenalderen. I den senglaciale tid har rensdyr trukket gennem området over vekslen umiddelbart
vest for søen. Vekslen har fungeret som en tvangspassage i et stort senglacialt landskab gen-
nemskåret af vandfyldte dale og smeltevandsaflejringer. De senglaciale jægere har holdt til ved
rensdyrenes trækruter, hvilket bopladsen beliggende på en lille holm umiddelbart vest for bassi-
net vidner om.
På bopladsen er gjort fund fra senpalæolitikum til senneolitikum, og har formentlig været beboet
eller været udgangspunkt for aktivitet gennem hele stenalderen. Også senere i forhistorien må
området have været overgangssted for vildt samt afledte jagtaktiviteter, hvilket fundene af hjor-
tetakker antyder. Der er altså tale om en vigtig geografi til jagt gennem hele forhistorien. Bo-
pladsen har i hvert fald gennem en del af forhistorien ligget ved bredden af en sø med vandspejl,
ligesom gevirerne må været smidt i søens vand.

I middelalderen udnyttes vandets kraft til etablering af to møller øst for søbassinet, og i historisk
tid afvandes søen, så arealet kan udnyttes til landbrugsmæssig drift.

Området ved Gedved Sø rummer et meget stort potentiale til ny viden om jagt og jagtformer,
bebyggelse og sakrale elementer gennem hele stenalderen. Særligt den senpalæolitiske boplads
med mulighed for bevarede organiske materialer er både i Danmark og Europa helt enestående.
Generelt er der gode bevaringsforhold og dermed et enormt potentiale for både arkæologiske
fund og naturvidenskabelige undersøgelser. Horsens Museum undersøgte vinteren 2017 et dø-
dishul ved Tyrsted med senglaciale aflejringer og senpalæolitiske fund i form af flint og rensdyr-
takker. Aflejringerne i dødishullet, der målte 25 x 25 meter, udgør et stort klimaarkiv, der sam-
men med de arkæologiske fund kan fortælle om de første jægere i Danmark ved afslutningen af
istiden. Gedved Sø skal ses som en potentiel parallel til dødishullet ved Tyrsted – Gedved Sø blot
i storskala-format.

Risiko
Overalt i Gedved Sø-området vil der være risiko for at påtræffe skjulte jordfaste fortidsminder
ved anlægs- og jordarbejde. Særligt bredzonen er risikabel i forhold til specielt bopladser fra bå-
de ældre og yngre stenalder, men også moseområdet kan rumme velbevarede kul-
turlag/udsmidslag med bevarede organiske materialer eller offerfund.
I hvilken grad fortidsminderne i området vil været truet i forbindelse med henholdsvis etablering
af vådområdeprojektet samt efterfølgende erosion afhænger af en konkret vurdering af det ende-
lige projekt, der dd endnu ikke er fremlagt for Horsens Museum.
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I forundersøgelsen er projekteret med henholdsvis en lille sø med frit vandspejl i kote 38,11 m
og en stor sø med frit vandspejl i kote 39,60 m.

På baggrund af terrænmodeller samt arkæologisk forundersøgelse er vurderingen, at et eventuelt
tidligere vandspejl aldrig har stået højere end til kote 37,5. Derfor er det museets vurdering, at
vandspejlshøjder over denne kote vil være en trussel mod jordfaste fortidsminder beliggende på
og omkring den tidligere bredzone alene på grund af vandets erosion. ”

Som det fremgår af Horsens Museums beskrivelse af området og risikovurdering må det forven-
tes at museet vil inddrages i anlægsarbejdet og særligt i afrømning af jorden samt udgravning af
grøfter. Det vurderes dog ikke at det fremtidige vandspejl i søen vil erodere kraftigt i jorden, så
den nærliggende risiko for at træffe jordfaste fortidsminder vil være i forbindelse med udgravning
af grøfter og afrømning af jord.
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6. MYNDIGHEDSBEHANDLING

6.1 Planlov
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 er udført
en VVM screening, som ikke viste VVM-pligt.

Etablering af søen kræver en landzonetilladelse.

6.2 Naturbeskyttelsesloven
Projektet kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven for tilstandsændringer af naturarealer
omfattet af § 3 og for ændring af Tolstrup Å og Ørskov Bæk.

6.3 Vandløbsloven
Projektet kræver godkendelse efter vandløbslovens kapitel 8, regulering af vandløb samt efter
kapitel 10 med ændring og etablering af broer i vandløbet.

6.4 Museumsloven
Findes der under anlægsarbejdet historiske genstande, skal museumsinspektør Lone Seeberg Ja-
cobsen ved Horsens Museum (tlf.: 76 29 23 58) kontaktes.
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7. SAMMENFATNING

Nærværende detailprojekt er udarbejdet med udgangspunkt i forundersøgelsen fra november
2013 med en række ændringer.

Med gennemførelse af projektet etableres der en 30 ha stor sø med dybder op til 5 m. Beregnin-
ger for vandspejlet i søen viser at vandspejlet i søen vil variere med 20 cm imellem kote 39,40-
39,60 m i 90 % af tiden. Den eksisterende rørlægning under Skanderborgvej skal opretholdes og
sikrer et nødoverløb fra Gedved Sø. Overløbet skal dels sikre at vandspejlet ikke stiger for meget
i Gedved Sø og dels at vandføringen igennem Gedved Mølle ikke stiger.

I detailprojektet er projektgrænsen udvidet med 0,7 ha mod nordvest, hvor der terrænreguleres
udenfor projektområdet således at en permanent pumpeløsning kan undværes. Derudover er der
foretaget ændringer i projektgrænsen ved Skanderborgvej samt mod lodsejerne mod sydøst. Det
samlede projektareal er 41,9 ha. Arealerne mod nordvest sikres en drændybde på 1,25 udenfor
projektet mens de øvrige arealer, som har højere bagvedliggende terræn, sikres 1,00 m dræn-
dybde.

Ved projektet fjernes i alt 7,5 tons N pr år, hvilket svarer til 178 kg N/ha/år.

Horsens Museum vurderer at der kan være jordfaste fortidsminder, som vil blive påvirket af pro-
jektets vandstand samt i forbindelse med jordarbejdet. Det må derfor påregnes at der skal af-
sættes midler til tilsyn og evt. forundersøgelser.
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VMPII-vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: Gedved Sø

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= 334 mm
Andelen af sandjord i oplandet i %
S= 67 %
Andelen af dyrket areal i oplandet i %
D= 75 %
Oplandets størrelse i ha
Areal= 911 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab = 22.3 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 20,320 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= mm
Andelen af sandjord1 i oplandet i % 1Hvis Arealinformation.dk benyttes er det kategorierne grovsandet jord,
S= % fintsandet jord og lerblandet sandjord der indgår som sandjord
Andelen af dyrket areal i oplandet i % 2Her indtastes det drænede direkte oplands størrelse
D= %
Oplandets2 størrelse i ha Overrislings/nedsivningsområdets størrelse i ha
Areal= ha Areal af overrislings/nedsivningsområdet ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab = 0.0 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 0 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: 20.03 ha agerjord inkl. brakjord 50 kg N/ha (ref. 1) 45-50
Ager, brak: 5.8 ha vedvarende græs 10 kg N/ha (ref. 1) 5-10
Vedv. græs: 2.6 ha natur* 5 kg N/ha (ref. 1) 0-5
Natur*: 13.5 ha *Natur er bl.a. §3 områder som hede, natureng samt skov.
Sum 41.9 ha

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

Uddata: Beregnet årlig N-udvaskning
Agerjord: 1,002 kg N
Ager, brak: 290 kg N
Vedv. græs: 26 kg N
Natur: 68 kg N

Sum = 1,385 kg N
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Vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: Gedved Sø

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
- kg N en særskilt forklaring.

Kvælstofomsætning ved overrisling/nedsivning
% - Areal af opland/nedsivningsområdet1

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

Ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet

Inddata: Beregnet udvaskning fra nuværende landbrugsdrift (ark 1)
1,385 kg N

Beregnet udvaskning fra fremtidigt naturområde
Projektområde: 41.93 ha
Udvaskning: 5 kg N/ha 0-5 kg N/ha
Samlet udvaskning = 210 kg N

Uddata: Ekstensivering af landbrug = 1,175 kg N

Vådområdeprojektets samlede N-reduktion

Oversvømmelse med vandløbsvand: - kg N
Reduktion i bidrag fra direkte opland: - kg N
Ekstensivering af landbrug: 1,175 kg N
Sødannelse - Metode 1 6,293 kg N
Sødannelse - Metode 2 - kg N
TOTAL: 7,468 kg N

Projektareal: 42 ha
N-red. pr ha proj.område: 178 kg N/ha
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VMPII-vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: Gedved Sø

Sømodellen - der benyttes kun én af de to nedenstående metoder
Den første (øverste) benytter input fra tilførsel fra oplandsarealet (fanebladet tilførsel)
Den anden (nederste) benyttes målt N-udvaskning og vandføring f.eks. fra nærliggende målestation i vandløbet
Som udgangspunkt kan man kun benytte et specifikt areal til enten sødannelse, oversvømmelse eller overrisling/nedsivning
N-fjernelse ved sø = Nret (%) * N tilførsel fra vandløbsopland
Sømodellen kan kun benyttes, hvis opholdstiden er mindst en uge.
Bemærk venligst at rørskov er inkluderet i formlen og IKKE bidrager særskilt

Metode 1.
Nret (%) = 42,1 + 17,8 x log10(Tw)
Nret = kvælstoffjernelsen i procent
TW = V/Q, vandets opholdstid pr år

V, søens rumfang 721000 m3

Vandløbets vandføring 0.096484652 m3/sek Beregnet fra fanebladet "Tilførsel"
Vandtilførsel til sø1 100 % 1Her angives hvor stor en %-del af vandløbets vandføring der tilføres søen -
Q,middel vandføring til sø 0.096484652 m3/sek hvis hele vandløbet ledes gennem søen, angives 100%

TW = 0.236957479 år (TW skal være minimum 0,019 svarende til 7 døgn)

Nret (%) = 31                  %

N tilførsel til sø2 20,320 kg N 2Beregnet fra N-tab fra vandløbsoplandet, overført fra tilførselsskemaet samt
vandtilførsel

N-reduktion i søen 6293 kg N

Metode 2.
Nret (%) = 42,1 + 17,8 x log10(Tw)
Nret = kvælstoffjernelsen i procent
TW = V/Q, vandets opholdstid pr år

V, søens rumfang m3

Q,middel vandføring m3/sek

TW = 0 år (TW skal være minimum 0,019 svarende til 7 døgn)

Nret (%) = - %

N tilførsel til sø kg N

N-reduktion i søen 0 kg N

OPGØRELSE AF KVÆLSTOFFJERNELSE VED SØDANNELSE



HOM 3092 - Beskrivelse af fortidsmindelandskabet omkring Gedved Sø 
 
Området 
Området omtales som Gedved Sø. Det er beliggende i henholdsvis Østbirk Sogn og Tolstrup 
Sogn. Sognegrænsen er Holtvad Bæk.  
 
Holtvad Bæk løber i bunden af ådalen, hvor de ånære lavbundsarealer er drænet med henblik på 
landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne. Normalt er området tørlagt og opdyrket.  
 
På de høje målebordsblade fremstår Holtvad Bæk som reguleret, og området er gennem flere 
forsøg søgt afvandet ved anlæggelse af drængrøfter, udretning/uddybning/rørlægning af vandløbet 
og anlæggelse af afvandingskanaler på tværs af engene.i  
 
Naturgenopretning 
I 2001 blev for første gang etableret et projekt, der skulle resultere i en sø på 26 ha omgivet af 21 
ha enge med det formål at dæmpe kvælstofudledning. Projektet blev skrinlagt i 2004.  
 
I 2013 genoptages tanken om at etablere et vådområde med henblik på at reducere transporten af 
kvælstof til Horsens Fjord. Projektet er fortsat under udarbejdelse.  
 
Søens udvikling 
Bassinet har formentlig stået med vandspejl de første årtusinder efter afslutningen af den seneste 
istid og isens afsmeltning. Herefter er sket en tilgroning og tørvedannelse i måske Præboreal eller 
Boreal. På baggrund af arkæologiske iagttagelser i søbassinet samt terrænmodeller har søens 
maksimale udstrækning antageligt nået kote 37,5. 
 
Det er uklart (eller måske endda usandsynligt), om der i historisk tid har eksisteret en permanent 
sø med frit vandspejl i området eller om navnet skyldes, at områdets terrænmæssige beliggenhed 
har medført, at området i perioder har oversvømmet og taget form som en lavvandet sø. Gedved 
Sø stod vandfyldt i marts1994. ii 
 
På original 1-kortene 1817 (Gedved Byes Marker og Lillerup og Holmgaards Jorder) er der i den 
østlige del af området opmålt, hvad der må forstås som et regulært vandspejl. I den vestlige del af 
det lave område er der signatur for tørvegravning. 
 

mabg
Typewriter
Bilag 6



 
Original 1-kort over Gedved By, Tolstrup målt 1817. Gedved Sø i midten med signatur for sø. På et tidspunkt 
har man matrikuleret den ud, den nye fordeling ligger løst oppe til venstre. 
 

Også på Videnskabernes Selskabs Kort opmålt 1787 er optegnet et søareal, der nok nærmest skal 
opfattes som en opstemmet møllesø til Gedved Vandmølle, se nedenfor. I Trap Danmarks 4. 
udgave nævnes Gedved Vandmølle og Gedved Mølleå men ingen sø.  

 
 
 
 
 
 
 



Fortidsminder 
Nedenfor en gennemgang af områdets fortidsminder, se kort.  
 
Forklaring til kort 
Kote 37,5: Grøn linje 
Kote 38,0: Gul linje 
Kote 39,5: Rød linje 
Registrerede fortidsminder: Stjerne med areal (sort polygon) og sb-nr 
Kendte højrisiko områder: Rød skravering 
Søareal O1-kort/møllesø?: Blå skravering 
Veksel: Rød stiplet linje 
 

 
 
Tolstrup Sogn (160509) – fra vest mod øst 
 
Sb 72 
Prøvegravning forud for anlæggelsen af naturgasledning 410. Højtliggende fladt plateau på tre 
sider omgivet af dybe, brede ådale. Ved rekognoscering fandtes X1. I prøvegravning blev fundet 
en kogestensgrube og en moderne forstyrrelse umiddelbart under findestedet for den neolitiske 
flintøkse, hvorfor det er uvist om den er primær eller tilført. Jf. HOM 197. 
 
Sb 62 
Boplads lokaliseret på baggrund af overfladefund opsamlet side 2007 af amatørarkæolog. På 
baggrund af genstandsmaterialet er der grund til at antage, at der kan være tale om 
bopladskontinuitet fra ældste stenalder til senneolitikum:  

 Fundkoncentration meget intensiv på den topografiske højning på ca. 25 x 25 meter.  

 Efter pløjning er der mange fund på overfladen, primært flint. Flinten er generelt helt frisk. 
Der pløjes pletter op af tørvelignende karakter. Både tørveaflejring og den friske flint tyder 
på, at der kan ligge in situ bevarede bopladslag under mulden.   

 Flinten findes i et meget større område omkring højningen, anlægsintensiteten er dog 
mindre. Det kan evt. skyldes, at der over tid har aflejret sig større mængder 
sand/skyllemateriale fra bakkerne syd for.  

 Flinten er både upatineret/frisk, hvidpatineret (tundra?) og brændt.  



 Kulturlag syd for bopladsområdet med gode bevaringsforhold for organisk materiale. Her er 
blandt andet fundet en mikrolit fra Maglemosekultur.  

 Fund af flint fra senpalæolitikum til senneolitikum:  
o Skafttungespids fra senpalæolitikum/Brommekultur? 
o Mikrolitter fra Maglemosekultur 
o Tværpil med udsvajet æg og flækker fra mellemste Ertebøllekultur 
o Økse med specialiseret æg fra sen Ertebøllekultur 
o Pilespids fra Enkeltgravskultur 
o Fragment af fladehugget dolk 
o Afslag, flækker og småflint i stort antal, udaterede.  

 
Bopladsens karakter og væsentlighed er bekræftet af Professor Dr Berit Valentin Eriksen, Zentrum 
für Baltische und Skandinavische Archäologie ved Schloss Gottorf:  

Som opfølgning […] vil jeg gerne bede dig, hhv. arkæologerne ved Horsens Museum, være 
opmærksom på følgende vedr. den nedenfor omtalte lokalitet fra Gedved gl. sø. 

[…] Det opsamlede materiale rummer med sikkerhed resterne af en delvist oppløjet senpalæolitisk 
Bromme lokalitet. Afslagsmaterialet er meget karakteristisk, og der synes at være tale om 
materiale fra en boplads af klassisk type. Disse lokaliteter ligger gerne på lidt sandede 
forhøjninger/banker i nærheden af gamle vådområder og er dermed i direkte fare for at blive 
ødelagt ved dyrkning. Det pågældende vådområde har tydeligvis gode bevaringsforhold for 
organisk materiale, og her kommer det spændende – de til bopladsen hørende udsmidslag i 
vådområdet kan måske indeholde organiske rester fra Brommekulturen – den type fund er mildt 
sagt ekstremt sjældne i hele Nordeuropa! Sådanne senglacialtidige udsmidslag ligger oftest dybt 
og trues dermed ikke af normal dyrkning, men alene ved dybdegående jordbehandling 
(reolpløjning eller egentlig afgravning). Det er godt – idet horisonterne derved normalt er bevarede 
for eftertiden, men på den anden side er der også et meget stort uudnyttet forskningspotentiale 
netop i disse horisonter. Fra den pågældende periode har vi i Danmark reelt kun en eneste lokalitet 
(Bromme = locus classicus) med et begrænset inventar af knogle og tak. Det vil altså være af stor 
betydning for vores viden om datidens samfund at kunne få lov at undersøge sådanne lag. 

Via dagspressen er jeg blevet opmærksom på, at det nu drænede, omtalte tidligere vådområde 
(Gedved gl. sø) tænkes genetableret som sø. Må jeg i den forbindelse udtrykke min oprigtige 
bekymring for at de pågældende dybereliggende horisonter da vil være udsatte for at blive 
ødelagte. Jeg beder dig, hhv. Horsens Museum, derfor om at agere som behørigt ansvarlig 
myndighed i denne sag. Som ekspert i den pågældende arkæologiske periode (med 
undervisningsmæssig forpligtelse for ældre stenalder i Nordeuropa både ved Universitetet i Kiel 
(Tyskland) og ved Universitetet i Bergen (Norge)) står jeg naturligvis gerne til rådighed for museet 
med yderligere rådgivning i denne eller tilsvarende sager. 

Sb 70 
Prøvegravning forud for planlagt ledningsarbejde, HOM 201. I prøvegravningen blev erkendt et 33 
meter langt 10-20 cm tykt kulturlag under pløjelaget. Kulturlaget var mest markant ved kanten af 
den gamle søbred og fortsatte herfra som et trækulsholdigt mørkt lag med en del human flint 
(blandt andet flække X2) og mange nævestore brændte og ubrændte sten op ad den nordvendte 
bakke. Søgegrøften fortsattes ud i det nuværende mosebassin/daværende søområde. Stratigrafien 
var i store træk som følger: Øverst et ret tykt tøvelag. Under dette var der forskellige meget 
vandholdige lag af sneglegytje. I et af de lyse gytjelag fremkom ca. 1,5 meter under overfladen to 
dyreknogler og en del træ, tydeligvis behugget med flintøkse. Knogler og bearbejdet træ antyder, 
at det er højst sandsynligt, at der findes et udsmidslag med organiske materialer bevaret udenfor 
bopladsen. Bosættelsen/bosættelserne dateres til mesolitikum eller neolitikum. 



 
Sb 75 
Prøvegravning forud for planlagt ledningsarbejde, HOM 201. Bosættelsen/bosættelserne dateres til 
mesolitikum eller neolitikum.  
 
Sb 73 
Fund af fragment af flintdolk. 
 
Sb 74 
Fund af to flintsegl. 
Sb 23 
Fund af stridsøkse fra enkeltgravstid. 
 
Sb 57 
Oplysninger om bro/vejkiste, der bærer Skanderborgvej. Vejkisten fortsætter mod vest ind under 
gårdspladsen og videre ind under og igennem den gamle møllebygning. Malerenden, som den her 
kan kaldes, har her karakter af en overdækket kanal, som i siderne er kampestenssat og forsynet 
med muret fladbuet, tøndehvælvet loft. 
 
Sb 63 
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Mellemgrå granit. I god stand men trænger til 
afrensning. Påskrift: FR VII 8½. Mål: 6 87 29 48 2 og 5 62x62xca 10 3,5 44 
 
Uden Sb 
Tingstedholm Mølle (Elling Bæk) kendes fra skriftlige kilder tilbage fra 1433 og har således sin 
oprindelse i middelalderen. På de ældste kort vi har over området, original 1-kortene, ligger møllen 
på samme sted som i dag og er, som i dag, fordelt på to ejerlav to forskellige to sogne. 
Ejerlavsgrænsen løber gennem møllehuset, og videre midt gennem malerenden, som ligger skjult 
under gårdspladsen og løber i et fast, muret løb. Årsagen til den delte mølle skal formentlig søges i 
gamle forhold vedr. adgangen til kornmøllen. Det ene ejerlav er Lillerup ejerlav, Østbirk Sogn, det 
andet er Gedved By, Tolstrup Sogn. Formentlig på grund af gamle ejerforhold, hvor Tingstedholm 
Mølle i 1500-tallet var ejet af Herregården Urups daværende ejer Peder Skram: 

 
”M Den 7de Sept. 1560 fik Hr. Peder Skram Jus patronatus til Birkede (Østbirk) Kirke for sig og 
sine Arvinger. Han maatte oppebære Kirkens Rente mod at holde Kirken vedlige og forsyne 
Sognet med en god, lærd Mand til Sognepræst. Den 30te Juli 1563 fik ban Kongebrev paa 
Kronens Herlighed af de Kirkebol og øde Jorder, som ligge og høre til Birke Kirke, hvilke Abbeden 
af Voer Kloster, den Tid samme Kloster var ved Magt, udi Være havde. Den 25de Januar 1568 fik 
Hr. Peder Skram Kongebrev paa, at Lillerup, Tingstedholm og Holms Mølle, som forhen havde 
været til Ovsted og Tolsted Sogne, herefter maatte høre til Birke Sogn, hvor hans Hovedgaard 
Urup laa, dg at Bønderne i fornævnte Gaarde og Mølle skulde besøge Birke Kirke og holde den for 
deres rette Sognekirke” 
 

Dette ejerforhold er altså opstået i 1560 og har vel medført den lidt underlige ejerlavsgrænse, som 
lige akkurat tager møllen og landevejen ud for møllen. At bønderne på det tidligere Gedved Mark 
skulle helt til Tolstrup Mølle har man undgået ved at dele møllen. Vi ved ikke, om det er sådan det 
har været, men det er et bud. 
 
Møllen har altså bevisligt en meget gammel historie. Ud over møllen er der i stednavnet 
Tingstedholm muligvis indbygget en gammel viden om, at der på stedet eller nær det har ligget en 
regulær gård i middelalderen, i form af et voldsted. Det underbygges af ovennævnte skriftlige kilde, 
som stammer fra ”Optegnelser om Hr. Peder Skrams Levned af Fru Elsebe Krabbe” (Peder 
Skrams hustru), hvor de to ejendomme Tingstedholm og Holms Mølle nævnes hver for sig. Ser vi 



på topografien er der syd for, hvor i dag ejendommen Tingstedhus ligger, en rundagtig banke, som 
kunne have huset et sådant voldsted. Stednavnet Tingstedholm tyder også på en funktion på 
stedet som tingsted – den nærliggende galgebanke skulle så have været her, hvor de dømte 
forbrydere blev hængt efter deres dom. 
 
Uden Sb 
Gedved Mølle (Gedved Mølleå) nævnes første gang 1581. Her kan det være kritisk, hvis der skal 
graves gennem vej- og mølledæmningen ved Gedved Mølle. Møllen vides at gå tilbage til i hvert 
fald 1500-tallet, men den kan godt være endnu ældre. Der kan meget vel i dæmningen være 
bevaret tømmer fra gamle stemmeværker og evt. ældre møller. Desværre var Horsens Museum 
ikke med i 1993, da der blev lavet stryg ved møllen, så vi ved ikke noget om, hvordan 
bevaringsforholdene er. Før Skanderborgvej i første halvdel af 1800-tallet blev rettet ud, havde den 
et forløb på Gedved Mølles dæmning. 
 
Østbirk Sogn (160515) – fra vest mod øst 
 
Sb 231 
I et større område udsmidslag/slagteplads? med div. knogler, tak og tænder. Iblandet div. 
flinteflækker. En II/MN A øksefragment. Vest herfor har der været vadested og der findes lag med 
kalkgytje. I dette område gøres fund af flint og ben samt oppløjede gytjeaflejringer. Området øst 
herfor er præget af fund af store stammer af mosetræ samt dyreknogler. Den østlige del af 
området er karakteriseret ved mere dyndagtige aflejringer og ingen fund af stammer, hvilket 
formentlig skyldes, at der her er tale om et mere regulært søområde.   
 
Sb 232 
Hel østersskal samt ribben i opgravning fra dræn. 
 
Sb 233 
Stort, helt (fragmenteret) kronhjortegevir med pandeskal. 
 
Sb 234 
Større stykker af kronhjortegevir. 
 
Sb 235 
Underkæbe af en hund/større rovdyr. 
 
Sb 237 
På bredden af det gamle vådområde, hævet over et eventuelt vandspejl, findes en del områder, 
hvor der synes at have været brugt ild. Fund af: MNA/B øksefragment. 
 
Sb 236 
Fund af benskøjte.  
 
Sb 262 
Prøvegravning i forbindelse med anlæggelsen af naturgasledning 410, Gedved-Odder jf. HOM 
197. Prøvegravet tre steder på markens flade plateau. Fund af kogestensgrube og aflangt 
fyldskifte af ukendt længde, heri fundet sideskår af bronze- eller jernalderkarakter. 
 
Sb 211 (fredningsnr: 281226) 
Bro over Gedved Mølleå hvor åen løber under Skanderborgvej. Broen er opført af store tilhuggede 
kampesten. Gennemløbet er ca. 11 m. langt. Broens facade er ca. 5 m. bred og består af to 
gennemløb adskilt af en stor afrundet stenmidterpille. Hvert af de to gennemløb er 1,55 – 1,6 m. 
brede og dækket af en meget stor, flad overliggersten (udkløvet granitstensplanke), der ligger på 



tværs af gennemløbet. Over det sydlige gennemløb er overliggerstenen 2,5 m. lang, mens den 
over det nordlige gennemløb er 2,4 m. lang. I hver side af facaden står en stor lodret kampesten.  
Brofæsternes vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved slug (vest) og ved afgang 
(øst) med ca. 1 m. Hver af de fire fløje er sat af to vandrette sten. Broens facade er forhøjet med 
en cementvæg øverst oppe til vejen. Ved vejen er opsat et moderne rækværk. Over broen løber en 
asfalteret vejbane (Skanderborgvej). 
 
Broen er fredet og er omfattet af fortidsmindebeskyttelseszone på 100 meter. Horsens Kommune 
myndighed på en eventuel dispensationsansøgning. Zonen er markeret på ovenstående kort.  
 
Konklusion 
Topografien omkring Gedved Sø er helt speciel, og har givet anledning til anvendelse af området 
og dets ressourcer fra ældste stenalder til middelalder og nyere tid. På baggrund af registrerede 
fund og anlæg falder aktiviteterne ved søbassinet i to horisonter, henholdsvis stenalder og 
middelalder/nyere tid.  
 
Der har formentlig være aktiviteter omkring søen mere eller mindre kontinuerligt gennem hele 
stenalderen. I den senglaciale tid har rensdyr trukket gennem området over vekslen umiddelbart 
vest for søen. Vekslen har fungeret som en tvangspassage i et stort senglacialt landskab 
gennemskåret af vandfyldte dale og smeltevandsaflejringer. De senglaciale jægere har holdt til ved 
rensdyrenes trækruter, hvilket bopladsen beliggende på en lille holm umiddelbart vest for bassinet 
vidner om.  
 
På bopladsen er gjort fund fra senpalæolitikum til senneolitikum, og har formentlig været beboet 
eller været udgangspunkt for aktivitet gennem hele stenalderen. Også senere i forhistorien må 
området have været overgangssted for vildt samt afledte jagtaktiviteter, hvilket fundene af 
hjortetakker antyder. Der er altså tale om en vigtig geografi til jagt gennem hele forhistorien. 
Bopladsen har i hvert fald gennem en del af forhistorien ligget ved bredden af en sø med 
vandspejl, ligesom gevirerne må været smidt i søens vand.  
 
I middelalderen udnyttes vandets kraft til etablering af to møller øst for søbassinet, og i historisk tid 
afvandes søen, så arealet kan udnyttes til landbrugsmæssig drift.  
 
Området ved Gedved Sø rummer et meget stort potentiale til ny viden om jagt og jagtformer, 
bebyggelse og sakrale elementer gennem hele stenalderen. Særligt den senpalæolitiske boplads 
med mulighed for bevarede organiske materialer er både i Danmark og Europa helt enestående. 
Generelt er der gode bevaringsforhold og dermed et enormt potentiale for både arkæologiske fund 
og naturvidenskabelige undersøgelser. Horsens Museum undersøgte vinteren 2017 et dødishul 
ved Tyrsted med senglaciale aflejringer og senpalæolitiske fund i form af flint og rensdyrtakker. 
Aflejringerne i dødishullet, der målte 25 x 25 meter, udgør et stort klimaarkiv, der sammen med de 
arkæologiske fund kan fortælle om de første jægere i Danmark ved afslutningen af istiden. Gedved 
Sø skal ses som en potentiel parallel til dødishullet ved Tyrsted – Gedved Sø blot i storskala-
format.  
 
Risiko 
Overalt i Gedved Sø-området vil der være risiko for at påtræffe skjulte jordfaste fortidsminder ved 
anlægs- og jordarbejde. Særligt bredzonen er risikabel i forhold til specielt bopladser fra både 
ældre og yngre stenalder, men også moseområdet kan rumme velbevarede kulturlag/udsmidslag 
med bevarede organiske materialer eller offerfund.  
 
I hvilken grad fortidsminderne i området vil været truet i forbindelse med henholdsvis etablering af 
vådområdeprojektet samt efterfølgende erosion afhænger af en konkret vurdering af det endelige 
projekt, der dd endnu ikke er fremlagt for Horsens Museum.   



 
I forundersøgelsen er projekteret med henholdsvis en lille sø med frit vandspejl i kote 38,11 og en 
stor sø med frit vandspejl i kote 39,6. 
 
På baggrund af terrænmodeller samt arkæologisk forundersøgelse er vurderingen, at et eventuelt 
tidligere vandspejl aldrig har stået højere end til kote 37,5. Derfor er det museets vurdering, at 
vandspejlshøjder over denne kote vil være en trussel mod jordfaste fortidsminder beliggende på og 
omkring den tidligere bredzone alene på grund af vandets erosion.     
 
Lone Seeberg  
7/11 2017 

i Kjeld Hansen: Tvivlsom om Gedved Sø nogensinde har eksisteret. I Det tabte land – Midtjylland.  
ii Ejgil Holm: Horsensegnen. 2000 s. 75. 
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