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1. RESUMÉ
Naturstyrelsen Midtjylland har fået bevilget midler til gennemførelse af en forundersø-
gelse af et lavbundsprojekt ved Boest Mose. Undersøgelsesområdet er ca. 33 ha og
beliggende nordøst for Nr. Snede. Formålet med forundersøgelsen er at belyse mulig-
hederne for at gennemføre et projekt i området, og derved reducere udledningen af
drivhusgasser samtidig med, at naturværdierne i området øges.

Projektet baseres på fritlægning og bundhævning af et rørlagt vandløb i kombination
med sløjfning af interne drænsystemer.

På baggrund af ændringerne i afvandingen samt arronderingen bliver det endelige
projektområde 26,2 ha. Området vil blive ekstensiveret, og der vil opstå flere naturare-
aler. Derudover vil de eksisterende naturarealer blive mere dynamiske og artsrige,
som følge af den mere naturlige hydraulik – særligt hvis denne suppleres af en fornuf-
tig naturplejestrategi.

I forbindelse med forundersøgelsen blev der udtaget 17 kulstofprøver for at estimere
drivhusgasreduktionen. Analyserne viste, at 78 % af arealet har et indhold af organisk
kulstof (OC), der er højere end 12 %. Projektkravet på minimum 75 % organogene
jorde er dermed opfyldt. I forhold til CO2 reduktionen så er denne beregnet til 441,4 ton
CO2-ækvivalenter for hele projektområdet. Dette resulterer i en reduktion på 15,0 ton
CO2-ækv./år pr. ha ved nudrift samt 19,9 CO2-ækv./ha/år. Hermed er kravet om mini-
mum 13 ton CO2-ækv./ha/år opfyldt.

Det er beregnet at projektområdet kan fjerne cirka 1.602 kg N/år, svarende til lige over
10 % af kvælstoftransporten til området. Resultatet svarer til en arealspecifik kvælstof-
fjernelse på 61 kg N/ha/år for den tekniske projektgrænse.

Det er beregnet, at projektet vil resultere i en fosforfrigivelse på 2.309 kg pr. år. Dette
vurderes som stærkt overestimeret. Det kan ikke udelukkes, at der kortvarigt vil fore-
komme en begrænset nettofrigivelse af fosfor, men at den skulle ligge på ca. 2.309
kg/år vurderes stærkt overdrevet. Samtidig vurderes det, at området på sigt vil resul-
tere i en netto fosfortilbageholdelse grundet drænvandet, der bringes til overrisling,
fremfor at blive ledt direkte til recipienten/vandløbet.

I forbindelse med den tekniske forundersøgelse blev der af Naturstyrelsen Midtjylland
udført en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Projektet er anlægsteknisk forholdsvis simpelt, hvorfor den samlede realiseringsøko-
nomi inkl. rådgivningsbistand er estimeret til 575.000 kr.
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2. BAGGRUND OG FORMÅL
Lavbundsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020. Formålet
med lavbundsprojekter er at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser ved
etablering af naturprojekter. Drænede organiske jorder har en høj udledning af driv-
husgasser. En udtagning/ekstensivering af disse arealer ved sløjfning af dræn m.v. vil
reducere drivhusgasudledningen.

Naturstyrelsen Midtjylland har på baggrund af en ansøgning til NaturErhvervstyrelsen
fået bevilget midler til gennemførelse af en forundersøgelse på et lavbundsprojekt ved
Boest Mose. Undersøgelsesområdet er ca. 31 ha og beliggende nordøst for Nr.
Snede. Naturstyrelsen Midtjylland har valgt Orbicon som rådgiver på forundersøgel-
sen.

Formålet med forundersøgelsen er at belyse mulighederne for at gennemføre et pro-
jekt i området, og derved reducere udledningen af drivhusgasser samtidig med at na-
turværdierne i området øges.
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3. EKSISTERENDE FORHOLD
Indeværende afsnit beskriver de relevante eksisterende forhold for lavbundsprojektet
ved Boest Mose.

3.1. Lokalitetsbeskrivelse
I rapporten refereres der til et undersøgelsesområde og et projektområde. Undersø-
gelsesområdet er det oprindelige areal, der blev undersøgt i forbindelse med udpeg-
ning af projektet. Projektområdet er projektafgrænsningen efter der er foretaget bereg-
ninger af vandstand samt gennemført en arrondering af hensyn til ejendomsskel.

Undersøgelsesområdet er på ca. 33 ha og er beliggende ca. 2,6 km nordøst for Nr.
Snede i Ikast-Brande Kommune (Figur 3-1).

Figur 3-1 Oversigtskort som viser projektets geografiske placering. Det røde polygon markerer undersøgel-
sesområdet.

Undersøgelsesområdet er et lavtliggende område mellem sydligste del af Palsgård
Skov og Boest Mose. Området er beliggende på vandskellet mellem de to hovedvand-
oplande Randers Fjord og Ringkøbing Fjord. Midt i området er der et delvist rørlagt
vandløb, der afvander i retning mod nordøst, hvorved størstedelen af undersøgelses-
området afvander til Randers Fjord.
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På Figur 3-2 og Figur 3-3 ses to fotos taget i hhv. den sydlige og nordlige del af pro-
jektområdet.

Figur 3-2 Fotoet er taget fra Palsgårdvej og i sydlig retning. Dvs. det viser et væsentligt udsnit af den lavning
som udgør undersøgelsesområdet.

Figur 3-3 Fotoet er taget fra undersøgelsesområdets sydvestlige hjørne og i nordlig retning.
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3.2. Vandløbsopmåling og højdemodel

3.2.1 Opmåling
I forbindelse med forundersøgelsen er der foretaget opmåling af relevante tekniske
anlæg, grøfter m.m. Derudover er der målt vandspejlskoter i grøfter, vandhuller og
vandløb med henblik på et detaljeret kendskab til hydrologien i området, samt for at
have et grundlag for at verificere den opstillede hydrologiske model. De vandspejle og
hydrologiske elementer der indgår i modellen er præsenteret grafisk på Figur 3-9.

3.2.2 Højdemodel
Den digitale højdemodel, der benyttes til projektet, er Den danske terrænmodel. Ter-
rænmodellen der er dækkende undersøgelsesområdet er downloadet fra Geodatasty-
relsens hjemmesiden som 0,4 m grid med 25 cm ækvidistance (DVR90). Højdemodel-
len er udarbejdet på baggrund af luftbåren LiDAR fløjet med 4-5 punkter/m2. Overflyv-
ningen er gennemført i perioden 2014-2015 af et konsortium bestående af Aerodata
Surveys Nederland BV og Airborne Technologies. Eventuelle koter angivet i DNN er i
rapporten omregnet til DVR90. For området gælder følgende sammenhæng: Koter i
DVR90 = koter i DNN minus 9 cm.

Figur 3-4 Differancen mellem opmålte punkter (faste overflader) og terrænmodellen.

I forbindelse med forundersøgelsen er der gennemført en kontrol af højdemodellen.
Leverandøren af højdemodellen oplyser, at usikkerheden på det enkelte punkt er på 5
- 15 cm, når det drejer sig om faste overflader. For at kontrollere dette er der i forbin-
delse med opmålingsarbejdet i området gennemført opmåling af en række punkter på
faste overflader (asfalterede veje o.lign.).
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Der er målt terrænpunkter 14 forskellige steder, med mere eller mindre fast overflader,
fordelt ud på området. Den gennemsnitlige difference på disse opmålte punkter og
højdemodelen er på ca. – 7,5 cm. Af Figur 3-4 kan det ses, at alle de opmålte GPS
punkter er lavere end højdemodellen. Ovenstående er baggrund for at vurdere, at høj-
demodelen for området lever op til usikkerheden vurderet af leverandørerne. Højde-
modellen vurderes således at være forbundet med de usikkerheder, der er normalt for
tilsvarende opgaver, hvorfor terrænmodellen benyttes.

3.3. Vandløbsforhold
Der løber et rørlagt vandløb fra Boest Mose til den nordlige del af undersøgelsesområ-
det, som er åbent de sidste ca. 170 m, inden det løber ud af undersøgelsesområdet.
Dette vandløb hedder længere nedstrøms Boest Bæk, og løber i Halle Sø og videre til
Stigsholm Sø, og bliver herefter til Mattrup Å, der munder ud i Gudenåen. Undersøgel-
sesområdet bliver dermed afvandet til hovedvandopland 1.5 Randers Fjord.

Figur 3-5 Vandløbet der løber fra Boest Mose og ned til underføringen ved Palsgårdvej.

3.3.1 Regulativmæssige forhold
Vandløbet er et privat vandløb, og der er derfor ikke et regulativ for vandløbet.

3.4. Jordbundsforhold

3.4.1 Jordbundsforhold
Jordbunden i undersøgelsesområdet er ifølge Miljøportalen hovedsagelig humusjord,
som det kan ses på Figur 3-6. I den sydvestlige og nordøstlige del af undersøgelses-
området er der et område med grovsandet jord. Jordbundsoplysningerne fra Miljøpor-
talen benyttes til at beskrive jordbunden fra 1 meter og nedefter.
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Figur 3-6 Jordbunden i undersøgelsesområdet. Den røde streg afgrænser projektområdet.

En nærmere beskrivelse af kulstofindholdet i jordbunden fremgår af afsnit 3.7.

3.4.2 Okker
Størstedelen af undersøgelsesområdet er beliggende i et område der er udpeget til
okkerpotentielt område Klasse IV, hvor der ikke er nogen risiko for okkerudledning.
Okkerkortlægningen i undersøgelsesområdet kan ses på Figur 3-7.
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Figur 3-7 Okkerkortlægningen i undersøgelsesområdet. Undersøgelsesområdet er markeret med rød.

3.4.3 Jordforurening
Der er ikke registreret områder med jordforurening inden for undersøgelsesområdet
og undersøgelsesområdet er heller ikke beliggende i et område, som er udpeget til
analyse jf. Danmarks Miljøportal.

3.5. Hydrauliske forhold

3.5.1 Oplande
Det direkte opland og vandløbsoplandet til projektområdet er beregnet på baggrund af
data fra Orbicons oplandsdatabase, kendskab til gamle drænsager i området, og ud
fra et terrænkort. Størrelsen af oplandene fremgår af Tabel 3-1, og den arealmæssige
udbredelse ses på Figur 3-8.
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Tabel 3-1. Oversigt over oplandsstørrelser til projektområdet ved Boest Mose

Areal
[ha]

Bemærkning

Vandløbsopland 509,80 Er rent topografis større, men pga. et gam-
melt drænprojekt, er der en del af det oprinde-
lige vandløbsopland der ledes væk fra vand-
løbet/moserne og syd om projektområdet.

Direkte opland 74,65

Projektområde 26,16

I alt 610,61

Figur 3-8 Oplande til projektområdet. Det lyserøde område er vandløbsoplandet, mens det blå er det direkte
opland.

Der er beregnet et opland til projektområdet på ca. 5,9 km2, af hvilke ca. 5,1 km2 er
vandløbsopland (Figur 3-8). Der er tale om et forholdsvist stort vandløbsopland, men
det er hvad terrænet indikerer, og derfor den bedste vurdering, der kan foretages ud
fra eksisterende data. Der er en del usikkerheder i denne vurdering, da vi er meget
tæt på vandskellet, samt da vandstrømmene igennem moserne er meget svær at kort-
lægge. Det forventes dog, at en begrænset del af oplandet til den sydvestlige del af
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projektområdet, afvander til Ringkøbing Fjord, pga. et gammelt drænprojekt, men
langt størstedelen afvander til Randers Fjord via vandløbet der løber nord ud af pro-
jektområdet.

3.5.2 Karakteristiske afstrømninger
Der er ingen hydrauliske målestationer i vandløbene i projektområdet. Der er derfor
beregnet karakteristiske afstrømninger for et sammenligneligt og nærtliggende opland.
De fundne afstrømninger fremgår af Tabel 3-2.

Tabel 3-2. Karakteristiske afstrømninger for vandløbet ved Boest Mose, samt vandføringen ved udløbet af
projektområdet, hvor der er et oplandsareal på 6,1 km2.

Afstrømningstype

Afstrømning [l/s/km²] Vandføring
[l/s]

Sommermiddel 7,5 45

Årsmiddel 9,0 55

Vintermiddel 10,0 61

Sommermedian maksimum 10,5 64

Vintermedian maksimum 20,0 122

Der er benyttet to målestationer for at kunne fastlægge afstrømningen fra oplandet til
projektområdet. Begge målestationer ligger i samme vandløbssystem, som oplandet til
projektområdet. Nærmeste, og mest sammenlignelige målestation er DDH mst.21.84
beliggende i Boest Bæk opstrøms for Halle Sø, omkring 5 km nedstrøms for projekt-
området. For denne station findes der data fra to år, hvilket ikke er grundlag nok til at
kunne bestemme de karakteristiske afstrømninger for oplandet. Der er derfor lavet
QQ-korrelation med DDH mst. 21.32, der er beliggende længere nedstrøms i vand-
løbssystemet. DDH mst. 21.32 er beliggende i Mattrup Å lige opstrøms udløbet i Gu-
denå. Der er fundet en korrelationskoefficient på 0,85. Det er særligt ved vandføring-
sværdier på over 400/2000 l/s, hvor de to målestationer har en dårlig korrelation. Vin-
termedianmaksimum, der er den største fundne vandføring, er fundet til 410 l/s/km2,
hvilket er indenfor det acceptable interval.

Det er ud fra overensstemmelsen i QQ-korrelation, oplandssammensætning og jord-
bundssammensætning vurderet, at disse målestationer udgør det bedste grundlag for
vurdering af afstrømningen til projektområdet i Boest Mose.

3.5.3 Manningtal
Til beregning af vandstandsforholdene i projektområdet er der gennemført vandspejls-
beregninger ved hjælp af Orbicons vandspejlsberegningsprogram VASP. Beregnin-
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gerne er gennemført for sommermiddelafstrømning, årsmiddelafstrømning, vintermid-
delafstrømning og vintermedianmaksimumafstrømning. Ved beregningerne er der an-
vendt et teoretisk manningtal på 10 i sommersituationen. I vintersituationen er der reg-
net med manningtal 22.

3.6. Afvandingstilstand og arealanvendelse
Der er foretaget en vurdering af den eksisterende afvandingstilstand ved at gennem-
føre vandspejlsberegninger og ådalsanalyser med udgangspunkt i mosen og det
vandløb, der løber ud af mosen og nord ud af projektområdet.

3.6.1 Vandspejlsberegninger
Vandstanden i vandløbet for de eksisterende forhold er beregnet ved en sommermid-
delafstrømning, vintermiddelafstrømning, årsmiddelafstrømning og en vintermedian
maksimums afstrømning.

De fundne vandspejl er konstrueret ud fra ovenstående hydrauliske parametre, opmå-
linger der er foretaget i forbindelse med besigtigelserne af området, beskrivelser af de
hydrauliske forhold fra lodsejere og ved at kigge på historiske kort over området.

3.6.2 Vandspejlsmodel
For at kunne beskrive påvirkningen af de hydrauliske elementer i projektområdet, er
der opsat en vandspejlsmodel. Denne er ligeledes opsat ud fra ovenstående fundne
vandspejle i det private vandløb fra mosen og nedstrøms til Palsgårdvej, opmålinger
der er foretaget i forbindelse med besigtigelserne af området, beskrivelser af de hy-
drauliske forhold fra lodsejere og ved at kigge på historiske kort over området. De
vandløb, grøfter og søer der indgår i modellen fremgå af Figur 3-9.
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Figur 3-9: Oversigt over de vandspejl der indgår i vandspejlsmodellen.

Modellen siger ikke noget om grøfternes/vandhullernes dimensioner, men udeluk-
kende noget om vandstandskoterne.

3.6.3 Afvandingstilstand
De eksisterende afvandingsdybder i undersøgelsesområdet er beregnet ved anven-
delse af det VASP-baserede værktøj VASPDem. Værktøjet er i stand til at beregne
den vertikale difference mellem to højdemodeller (her: terrænmodellen og den kon-
struerede ”vandspejlsmodel” for projektområdet).

Der regnes med et terrænniveau på 1,0 m over det frie grundvandspejl som værende
den øvre grænse for de arealer, der er direkte påvirket af vandstanden i vandløbene.

Afvandingstilstanden på de vandløbspåvirkede arealer er beskrevet ved hjælp af føl-
gende 6 afvandingsklasser:
· Arealer dækket af vandløbets vandspejl.
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· Arealerne nærmest vandløbet med terræn beliggende fra 0 - 25 cm over
vandstanden i vandløbet. Denne arealkategori svarer til sump. Landbrugs-
mæssig udnyttelse af arealerne er begrænset til ekstensiv græsning.

· Arealer med terræn, der er beliggende mellem 25 og 50 cm over vandstanden
i vandløbet. Denne arealkategori svarer til våde enge. Arealerne vil periodevist
kunne anvendes til græsning.

· Arealer med terræn, der er beliggende mellem 50 og 75 cm over vandstanden
i vandløbet. Denne arealkategori svarer til fugtige enge. Arealerne vil kunne
anvendes til græsning, og på de højest liggende dele eller i tørre somre vil der
tillige være mulighed for høslæt.

· Arealer med terræn, der er beliggende mellem 75 og 100 cm over vandstan-
den i vandløbet Denne arealkategori svarer til tørre enge. Arealerne vil kunne
anvendes til græsning og høslæt.

· Arealer med terræn, der er beliggende mere end 100 cm over vandstanden i
vandløbet. Arealerne ligger så højt, at de ikke påvirkes direkte af vandstanden
i vandløbet.

Af tegning 001, 002 og 003 fremgår de eksisterende afvandingsforhold ved en årsmid-
del situation, en sommermiddel situation og en vintermedianmaksimum situation. Vin-
termedianmaksimum situationen er medianværdien af den årlige maksimumværdi i
perioden 1973 – 2014. Det svarer således nogenlunde til en 2-års hændelse. Det be-
mærkes, at den mørkeblå farve på tegningerne ikke angiver, at der forekommer en
decideret sø. Det kan lige så godt være et udtryk for, at der forekommer ”sjapvand” på
arealerne.

3.6.4 Arealanvendelse
Hovedparten af området anvendes i dag til intensive landbrugsarealer. En mindre del
af området er i dag våd eller tidvis våd naturtype og sø. Yderligere detaljer vedr. areal-
anvendelse og afgrødetyper fremgår af bilag 1.

3.7. Stofberegninger og analyser

3.7.1 Kulstof
Generelt har arealer i omdrift en høj årlig udledning af drivhusgasser, mens drænede
permanente græsarealer har en lavere men dog betydende udledning. Den samlede
udledning af drivhusgasser opgøres i CO2-ækvivalenter. Dette omfatter kuldioxid
(CO2), lattergas (N2O) fra omsætning af kvælstof i jorden og metan (CH4) fra nedbryd-
ning af organisk materiale under iltfrie forhold. N2O er 298 gange stærkere drivhusgas
end CO2, og CH4 er 25 gange stærkere end CO2.

Fra drænede jorder udledes CO2 samt N2O, fordi der er ilt tilstede som drivkraft for den
mikrobielle omsætning af organisk materiale. Fra våde områder udledes CH4, som
dannes under iltfrie forhold. Den største drivhusgasudledning, målt i CO2-ækvivalen-
ter, kommer fra nedbrydningen af organisk materiale på drænede tørvejorder. Etable-
ringen af våde områder vil medføre en øget CH4-dannelse, men dette modsvarer
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langtfra den nedgang, der sker i CO2-udledningen ved at gøre jorderne våde (Gylden-
kærne & Greve 2015).

I henhold til Miljøministeriets ”bekendtgørelse om kriterier m.v. for naturprojekter på
kulstofrige lavbundsjorder” skal projektområdet være beliggende på kulstofrige lav-
bundsjorder, også kaldet organogene jorde med mindst 12 % organisk kulstof (OC),
dog må op til 25 % af projektområdet ligge uden for organogene jorde med mindst 12
% OC og her, om muligt, helst på arealer med 6-12 % OC. Der er på landsplan udar-
bejdet et kort, der angiver arealer, hvor det forventes, at indholdet af OC er større end
12 %. Tørv2010-udpegningen ved Boest Mose fremgår af Figur 3-10. Som det frem-
går, har en stor del af undersøgelsesområdet et forventet indhold af OC på over 12 %.
Som supplement til Tørv2010-kortet er der i forbindelse med nærværende projekt fo-
retaget kulstofanalyser jf. de tekniske anvisninger fra DCE (Gyldenkærne & Greve
2015). Dvs. der er taget jordprøver på arealer, der ligger uden for Tørv2010-kortet
men inden for projektområdet. Resultaterne fra prøvetagningen fremgår af bilag 2 og
behandles i afsnit 5.4.
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Figur 3-10 Det skraverede område viser Tørv2010-kortets udpegninger af kulstofrige jorde.
De lyserøde punkter viser udtagningssteder for nye kulstofprøver. Undersøgelsesområdet
er markeret med rød.

3.7.2 Kvælstof
Der er udført beregninger af kvælstofbelastning med baggrund i DMU’s tekniske an-
visninger nr. 19 (Hoffmann et al., 2003). Der er desuden taget hensyn til Naturstyrel-
sens anvisninger for udregning af kvælstofbelastning med de seneste rettelser fra maj
2014 (kilde: www.vandprojekter.dk).

En vigtig forudsætning for en vurdering af kvælstoffjernelsen i et område er kendskab
til kvælstoftransporten til området. Beregningerne er angivet som en gennemsnitlig
transport af kvælstof til det kommende lavbundsområde.

Til vurdering af kvælstoftilførslen til området er anvendt en nettonedbør på 474 mm.
Der er benyttet en middelnedbør fra perioden 1990-2000 for området, hvor Boest
Mose har 835 mm/år. Nedbøren er korrigeret med standardværdier fra 1961-90 som
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kaldes ”nye håndtal”. Den potentielle fordampning fra området er givet ved anven-
delse af en regional gennemsnitlig aktuel fordampning beregnet for fire jyske oplande i
perioden 1968-87, og er beregnet til 536 mm (Clark et al., 1992).

Det fremgår af jordbundskortlægningen i Figur 3-6, at en stor del af undersøgelsesom-
rådet består af humus. Derudover er der lidt grovsandet jord i området. Kigges der på
hele det topografiske opland til undersøgelsesområdet, består omkring 3/4 af sand-
jorde. Det er ligeledes vurderet, at andelen af dyrket jord i det topografiske opland ud-
gør omkring 70 %.

Størrelsen af det topografiske opland til vandløbene opstrøms for projektområdet er
på ca. 5,9 km2 af hvilke ca. 5,1 km2 er vandløbsopland. Størrelsen af det direkte op-
land til projektområdet er opgjort til 0,8 km2 (hvor selve projektområdets størrelse er
fratrukket).

Ved beregning af det årlige kvælstofbelastning til undersøgelsesområdet, er der taget
udgangspunkt i nedenstående formel:

Ntab = 1,124 × exp(-3,080 + 0,758 × ln(A) - 0,0030 × S + 0,0249 × D)

hvor Ntab er det gennemsnitlige årlige kvælstoftab per hektar nedsivningsområde, A er
vandbalancen (nettonedbørsoverskuddet) i mm/år for nedsivningsområdet, D er ande-
len af dyrket areal i % for nedsivningsområdet, mens S er andelen af sandjord i % for
nedsivningsområdet.

På denne baggrund kan kvælstoftransporten til området opgøres som vist i Tabel 3-3
og fremgår ligeledes af bilag 3.

Tabel 3-3. Kvælstoftransport til projektområdet ved Boest Mose.

Kvælstoftab Nuværende forhold

Kvælstoftab pr ha opland, Ntab, kg N/ha/år 76,0

Årligt tab af kvælstof fra oplandet, tons N/år 15,4

Som beskrevet ovenfor bestemmes tilførslen af kvælstof fra vandløbsoplandet ud fra
vandbalancen for området, andelen af landbrugsjord i oplandet og andelen af sandjord
i oplandet. I dette tilfælde ved Boest Mose føres alt oplandsvandet igennem et større
biologisk filter i form af det centrale Boest Mose, som består af en masse kanaler og
småsøer, inden det når projektområdet. Dette filter vil naturligt filtrere en del kvælstof
fra inden det når projektområdet, men dette tager regnearket ikke højde for. Det må
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derfor vurderes, at den andel af kvælstof der stammer fra vandløbsoplandet er over-
estimeret. Det er svært at sige hvor meget, men det vurderes ikke at være uden be-
tydning.

3.7.3 Fosfortransport
Opgørelsen af fosfortransporten følger den tekniske vejledning for kvantificering af
fosfortab ved retablering af vådområder (Hoffmann m.fl., 2013) med senere rettelser.
Ifølge denne kan den partikelbundne fosfortransport i vandløb kvantificeres ud fra føl-
gende ligning:

PP =1,09*EKSP(-7,6634 + 0,9208*ln(Qflom) + 0,0229*A + 0,0092*S + 0,0187*SL - 0,0412*EM)

hvor:
- Qflom er Flomafstrømningen: (1-BFI)*års afstrømning (mm/år).
- S: Andel sandjord i opland (%): Sum af FK 1-3 i den danske jordklassifikation

divideret med sum af FK 1-8.
- A: Andel af landbrugsjord i opland (%) fra Markblok tema, brug evt. AIS lu-

atype 2112 selvom den i de fleste tilfælde vil være højere.
- SL: Slope/hældning af vandløb (‰ eller m/km).
- EM: Andel Eng/mose i opland (%). Kode 4110 + 4120 i AIS areal anvendelses

tema.

3.7.4 Undersøgelse af jordens indhold af fosfor
For at kunne foretage vurdering af risikoen for fosforlækage ved projektgennemførsel
er der gennemført prøvetagning i forbindelse med forundersøgelsen. Prøvetagningen
har fulgt principperne i den seneste P-vejledning (Hoffmann m.fl., 2013) med senere
rettelser. Fremgangsmåden og resultaterne fra prøvetagningen fremgår af afsnit 5.6
samt bilag 4.

3.8. Lov- og plangrundlag

3.8.1 Fredskov samt bygge- og beskyttelseslinjer
På den vestlige side af undersøgelsesområdet er der et område der er udpeget til
fredskov, hvilket kan ses på Figur 3-11. Hovedparten af undersøgelsesområdet er be-
liggende inden for skovbyggelinje, hvilket kan ses på Figur 3-12. I områder inden for
skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse som for eksempel bygninger, skure,
campingvogne og master. Der er ingen søbeskyttelseslinjer, åbeskyttelseslinje,
strandbeskyttelseslinje eller kirkebyggelinjer inden for undersøgelsesområdet.
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Figur 3-11 Områderne med fredskov er skraveret med grøn og undersøgelsesområdet er markeret med
rød.

Figur 3-12 Den grønne skravering viser skovbyggelinjen og undersøgelsesområdet er markeret med rød.

3.8.2 Fredninger
Der er ikke nogen områder der er fredet inden for undersøgelsesområdet.
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3.8.3 Arkæologi og kulturhistorie
Der er ikke fredede fortidsminder i undersøgelsesområdet. I kanten af undersøgelses-
området er der en beskyttelseslinje til et fredede fortidsminde. Langs med undersøgel-
sesområdet er der beskyttede sten- og jorddiger. Placeringen af de fredede og ikke
fredede fortidsminder med beskyttelseslinjerne, samt de beskyttede sten- og jorddiger
kan ses på Figur 3-13. Der er ikke nogen kulturarealer i undersøgelsesområdet.

Figur 3-13 De fredede fortidsminder er markeret med en rød prik og de ikke fredede fortidsminder er marke-
ret med en blå prik. De røde cirkler markere beskyttelseslinjen omkring de fredede fortidsminder. De orange
streger markere beskyttede sten- og jorddiger. Undersøgelsesområdet er markeret med rød.

Der er i forbindelse med forundersøgelsen rettet henvendelse til Museum Midtjylland
vedr. eventuelle kulturhistoriske værdier i området. Museet har kendskab til to over-
pløjede gravhøje i den nordlige del af området (Figur 3-14). Derudover er der en del
kulturhistoriske værdier omkring projektområdet. Eksempelvis har gården umiddelbart
øst for projektområdet en privat samling af økser, kornsegl, flintdolk og andre redska-
ber og flintgenstande, som kan stamme fra de overpløjede høje eller være opsamlet
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på kanten af den gamle mose. Der udover er der fundet to vognhjul fra jernalder samt
en del flintflækker ved vandhullet vest for området.

Figur 3-14 De to sorte cirkler angiver lokaliteterne hvor Museum Midtjylland har kendskab til to overpløjede
gravhøje.

3.8.4 Drikkevandsinteresser
Den sydvestlige del af undersøgelsesområdet er beliggende i et område med særlige
drikkevandsinteresser. Den resterende del af undersøgelsesområdet ligger i et om-
råde med drikkevandsinteresser. De udpegede områder med drikkevandsinteresser
kan ses på Figur 3-15. Der er ikke nogen drikkevandsboringer eller andre boringer in-
den for undersøgelsesområdet.
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Figur 3-15 Området med særlige drikkevandsinteresser er skraveret med blå, områder med drikkevandsin-
teresser er skraveret med lyseblå og undersøgelsesområdet er markeret med rød.

3.8.5 Råstofindvinding
Der er ingen råstofindvinding eller råstofinteresseområder i undersøgelsesområdet.

3.8.6 Skovrejsning
Den nordøstlige del af undersøgelsesområdet er beliggende i et område, hvor skov-
rejsning er uønsket. Den sydvestlige del af undersøgelsesområdet er beliggende i et
område, hvor skovrejsning er ønsket. Arealerne kan ses på Figur 3-16.
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Figur 3-16 Området hvor skovrejsning er uønsket er skraveret med gul og områder hvor skovrejsning er øn-
sket er skraveret med blå. Undersøgelsesområdet er markeret med rød.

3.8.7 Vandplaner
Jf. vandområdeplanen for Jylland-Fyn 2015-2021 er den økologiske tilstand for den
åbne del af vandløbet i den nordlige del af undersøgelsesområdet sat til at være god.
Tilstanden er vurderet på baggrund af smådyr, da tilstanden er ukendt for fisk og
makrofytter. Dette medfører, at den samlede økologiske tilstand i området er kategori-
seret som ”god” (Figur 3-17). Vandløbet opfylder dermed målsætningen om god øko-
logisk tilstand.
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Figur 3-17 Den økologiske tilstand for den åbne del af vandløbet der løber mod nord.

3.9. Biologiske forhold

3.9.1 National naturbeskyttelse
I den sydlige del af undersøgelsesområdet er der § 3 mose, eng og sø. Størstedelen
af den § 3 beskyttede natur i undersøgelsesområdet er beskyttet mose. De § 3 be-
skyttede områder ved undersøgelsesområdet kan ses på Figur 3-18. Beskrivelserne
af naturtyperne bygger på tidligere besigtigelser af området fra 2008-2009 (Danmarks
Miljøportal – Naturappl).
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Figur 3-18 Den § 3 beskyttede natur i undersøgelsesområdet.

I projektområdet er kortlagt et større moseområde samt et par mindre englokaliteter
og 4 søer.
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Mose
Størstedelen af det registrerede moseområde er beskrevet sammen med et større
moseområde, der ligger sydøst for projektområdet. Moseområdet er samlet beskrevet
som en mosaik af højmose, fattigkær, højstaude-/rørsump og fugtigt krat.

Tilgroning med vedplanter er udbredt i mosen, der på størstedelen af arealet har en
vedplantedækning på 75-100 %. Der er registreret grå-pil, vorte-birk almindelige røn,
rød-gran, hvid-gran, almindelig eg, kristtorn og gyvel, samt dværgbuske mose-bølle,
blåbær og revling.  Der er en varieret urtevegetation med almindelige eng- og mosear-
ter med bl.a. almindelig star, kragefod, eng-viol, og glanskapslet siv. Der er registreret
de invasive arter rynket rose og stjerne-bredribbe. Moseområdet har en estimeret mo-
derat naturværdi.

Fersk eng
Der findes to mindre engarealer i projektområdet.

Det nordligste engareal er beskrevet som meget vandlidende, med overvejende lav
vegetation med meget krybhvene og brøndsel. I sydlig del findes et mindre område
med natureng med et par indikatorarter. Der er registreret arterne nikkende brøndsel,
krybhvene, almindelig sumpstrå, knæbøjet rævehale, dynd-padderok og grå-star på
arealet.

Det sydlige engareal er et naturpræget areal med typiske engarter som sump-kællin-
getand, lysesiv, liden siv, tormentil og fløjlsgræs, men også med mere tørbundsarter
og kulturarter som lancet-vejbred, almindelig kongepen og mælkebøtte. Arealet har
været afgræsset, men området er nu under tilgroning med pilebuske.

Sø
Der er kortlagt 4 søer, hvor der kun findes eksisterende beskrivelser af den sydligste
og mindste sø. Denne lokalitet er beskrevet som en brunvandet sø med udbredt fore-
komst af flydebladsvegetation, sump-vegetation og undervandsplanter, samt partier
med sphagnum. Søen er tilsyneladende oprenset i perioden 2008-2010. Der er sand-
synlig forekomst af stor vandsalamander, der også er på udpegningsgrundlaget i det
tilstødende Natura 2000 område.

3.9.2 Natura 2000-beskyttelse
Undersøgelsesområdet grænser mod vest op til Natura 2000 område nr. 53 Sepstrup
Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov. Området er udpeget til habitat-
område og fuglebeskyttelsesområde. Det udpegede område kan ses på Figur 3-19.
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Figur 3-19 Natura 2000 område nr. 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov. Un-
dersøgelsesområdet er markeret med rød og Natura 2000 området er skraveret med grøn/lilla.

3.9.3 Bilag IV-arter
Habitatdirektivets bilag IV indeholder en liste med en række særligt beskyttelseskræ-
vende arter (bilag IV arter). Beskyttelsen fremgår i dansk lovgivning af habitatbekendt-
gørelsen, som skal sikre, at der ikke sker skade på yngle- og raste arterne på bilag IV
arter. Udbredelsen af de beskrevne bilag IV arter er vurderet på baggrund af rappor-
ten ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV” (DMU 2007).



Naturstyrelsen Midtjylland - Lavbundsprojekt ved Boest Mose

33 / 57

Padder
Projektområdet ligger indenfor udbredelsesområdet for spidssnudet frø, der er ret al-
mindeligt udbredt i hele landet, dog hyppigst i Vestjylland. Der er flere søer og vand-
huller i projektområdet, der kan være potentielle ynglelokaliteter for spidssnudet frø.
Stor vandsalamander er angivet som sandsynligt forekommende i området, og arten
er også på udpegningsgrundtaget i det tilstødende Natura 2000 område.

Krybdyr
Det eneste krybdyr, der er omfattet af bilag IV, er markfirben. Potentielle yngle- og ra-
steområder for markfirben omfatter især solbeskinnede skråninger med veldrænet jord
og lav vegetation. Selvom projektområdet ligger indenfor udbredelsesområdet for
markfirben, vurderes det, at der ikke findes oplagte levesteder for mark-firben indenfor
projektområdet.

Flagermus
Flere arter af flagermus kan forekomme i området. Projektområdet ligger inden for ud-
bredelsesområdet for damflagermus, brunflagermus, vandflagermus, langøret flager-
mus, sydflagermus, troldlagermus og dværgflagermus. Damflagermus er på udpeg-
ningsgrundlaget i det tilstødende Natura 2000 område. Øst og vest for projektområdet
findes skovområder med store gamle træer, der kan rumme levesteder for flagermus.
Søerne i området kan være fourageringsområder for arter som vandflagermus og
damflagermus.

Odder
Odder er på udpegningsgrundlaget i det tilstødende Natura 2000 område. Projektom-
rådet ligger ikke i tilknytning til større sammenhængende vandløbssystemer, og der
findes ingen tilgængelige observationer af odder i området.

3.9.4 Bilag 5 arter
Ingen af de syv plantearter på naturbeskyttelseslovens bilag 5 er kendt fra undersø-
gelsesområdet, og det vurderes heller ikke sandsynligt, at de kan forekomme i områ-
det.

3.10. Tekniske anlæg

3.10.1 Dræn
I forbindelse med forundersøgelsen er der lavet en søgning på drænplaner i Orbicons
drænarkiv. Resultatet af søgningen ses på Figur 3-20.
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Figur 3-20. Oversigt over projekterede drænsager (røde markeringer) i og omkring projektområdet.

I bilag 5 ses den pågældende drænplan. Der er tale om en detaljeret dræning af områ-
det, men drænplanen er fra 1936, og det forventes derfor, at denne har en meget be-
grænset effekt i dag. Lodsejeren på omdriftsarealerne er ikke i besiddelse af supple-
rende drænkort, men han nævner, at stort set alle arealer er drænet – primært ældre
lerrørs-anlæg. Drænene leder typisk til mosen eller til vandløbet.

3.10.2 Veje og broer mv.
Der er ikke nogle veje eller andre tekniske anlæg i området. Mod nord grænser pro-
jektområdet dog op til Palsgårdvej.

3.10.3 Bygninger m.m.
Der er ingen bygninger i undersøgelsesområdet.

3.10.4 Ledninger
Der er indhentet ledningsoplysninger via LER. Energi Midt ejer et 10 kV kabel, som er
beliggende langs projektgrænsen mod nord og nordvest (Figur 3-21). Derudover er
der ingen ledninger af relevans for projektet i LER.
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Figur 3-21 Den gule stiplede linje angiver et 10 kv kabel.

Lodsejeren i området har informeret om, at der ligeledes forekommer en privat vand-
ledning langs Palsgårdvej (Figur 3-22).

Figur 3-22 Den blå linje angiver placeringen af en privat vandledning.
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Der er ikke kendskab til ledningernes eksakte placering, hvorfor dette ville skulle un-
dersøges nærmere i en detailprojektering. Det må dog forventes, at begge ledninger
ligger helt op til vejen, og derfor ikke vil give problemer.
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4. PROJEKTFORSLAG

De anbefalede anlægstiltag har overordnet til formål at reducere udledningen af driv-
husgasser. Herudover har de til formål at forbedre naturtilstanden i området.

Det overordnede virkemiddel i nærværende projekt er en hævning af vandspejlet via
en frilægning af vandløbet samt sløjfning af dræn.

I det følgende er de enkelte anlægstiltag gennemgået nærmere. Tiltagene præsente-
res på skitseform i tegning 004.

4.1. Frilægning af vandløb
Der løber et vandløb fra moserne i syd og nord ud af projektområdet og under Pals-
gårdvej. Vandløbet er rørlagt på en ca. 300 m strækning fra mosen og ned til ca. 180
m opstrøms Palsgårdvej. Dette vandløb frilægges på hele strækningen i kombination
med, at det slynges og bunden hæves helt op til terræn.

I forbindelse med frilægningen graves den eksisterende rørledning op og fjernes.

Det nye forløb fores ikke med sten, da faldet bliver så begrænset, at disse på sigt vil
blive dækket af finkornet sediment.

4.2. Etablering af stryg
De sidste ca. 180 m af vandløbet inden underføringen ved Palsgårdvej etableres som
et stryg med 10 ‰ fald. Herved sikres det, at bundkoten umiddelbart opstrøms Pals-
gårdvej er den samme, som under de nuværende forhold.

Selve stryget bygges op i erosionsstabile sten- og grusmaterialer fx singels og hånd-
sten. Det er estimeret, at der skal anvendes 45 m3 materiale til stryget. Stryget etable-
res ved siden af det nuværende åbne forløb af vandløbet. Dette gøres, da det vurde-
res uhensigtsmæssigt dyrt at hæve bunden i det nuværende tracé, og derudover er
det nuværende forløb meget udrettet.

Overskudsjorden bruges til at fylde det nuværende tracé op.

4.3. Sløjfning af dræn
Som nævnt i afsnit 3.10 så findes der en række drænanlæg af ældre dato i området.
Da der hverken er brønde eller nyere drænplaner for området kendes drænenes ek-
sakte placering eller stand ikke. Derfor er der projekteret en sløjfning af dræn via en
drænplov eller lignende. Dette skal ske på de arealer, der fremgår af tegning 004.
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4.4. Etablering af afskærmende dræn
Der etableres et ca. 350 m afskærmende dræn i projektområdets nordøstlige hjørne.
Dette gøres, for at sikre, at omdriftsarealerne udenfor området ikke påvirkes. Det af-
skærmende dræn etableres som et standard 110 mm perforeret dræn. Drænet ledes
til en drænbrønd ved Palsgårdvej og derfra ned til udløb i vandløbet, umiddelbart op-
strøms underføringen ved vejen (tegning 004).

4.5. Afværgeforanstaltninger ved dræn
I forbindelse med nærværende forundersøgelse er der efterspurgt dræn hos lodsejere
samt indhentet dræningsoplysninger ved Hedeselskabets drænarkiv, og der kan såle-
des ikke gøres yderligere i forhold til lokalisering af dræn. På trods af dette, vil der er-
faringsmæssigt ved projekter af denne type være et behov for at afsætte midler til at
håndtere udfordringer i forhold til afvandingen. Typisk vil dette omfatte omlægning af
dræn, så der ikke forekommer hydrologiske ændringer uden for projektområdet. Dette
kunne eksempelvis blive tilfældet i det sydvestlige hjørne, hvor det er usikkert hvor
drænene løber, og dermed hvor stort et afværgebehov der forekommer.

4.6. Etablering af rørbro
Det genåbnede vandløb vil dele projektområdet i to dele, der ikke kan passeres af dyr
og maskiner, hvorfor der etableres en rørbro. Denne placeres i den nordlige del af om-
rådet. Den eksakte placeringen fastlægges ved detailprojekteringen i dialog med lods-
ejer. Rørbroen etableres med et 6,75 m betonrør.
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5. PROJEKTETS KONSEKVENSER

5.1. Projektafgrænsning
På baggrund af de projekterede tiltag, og de deraf følgende afvandingsforhold, er der i
første omgang defineret et teknisk projektområde. Dette er i kombination med lods-
ejerdialogen og arronderingen tilpasset, således at det endelige projektområde bliver
på 26,2 ha. Projektområdet fremgår af Figur 5-1.

Figur 5-1. Projektområdet ved Boest Mose.



Naturstyrelsen Midtjylland - Lavbundsprojekt ved Boest Mose

40 / 57

5.2. Fremtidige vandløbsforhold

5.2.1 Fysiske forhold
De fysiske forhold, i det vandløb der gennemskærer området, bliver forbedret markant
ved genåbningen samt genslyngningen af vandløbet. Det vil skabe en langt mere dy-
namisk natur og en betydeligt bedre interaktion mellem vandløb og de ånære arealer.

5.2.2 Vandspejlsberegninger
Vandstanden i området i en fremtidig situation er beregnet via en årsmiddelafstrøm-
ning og en vintermedianmaksimums afstrømning. Ligesom for de eksisterende for-
hold, så er de fundne vandspejl for de fremtidige forhold konstrueret ud fra opmålinger
der er foretaget i forbindelse med besigtigelserne af området, beskrivelser af de hy-
drauliske forhold fra lodsejere og ved at kigge på historiske kort over området.

I Tabel 5-1 ses forskellen på vandspejlsniveauet i det fremtidige vandløb ved eksiste-
rende forhold og de fremtidige forhold, beregnet for årsmiddelafstrømning og en vin-
termedianmaksimum afstrømning. De videre konsekvenser af projektet baseres på
fremtidige forhold baseret på årsgennemsnittet og en vintermedianmaksimum situa-
tion.

Figur 5-2: Oversigt over de punkter, hvor der er angivet et vandspejl i Tabel 5-1
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Tabel 5-1: Udpluk af vandspejlsberegningerne igennem projektområdet.

Station
(se Figur 5-2)

Vandspejl
[m DVR90]

Eksisterende forhold Fremtidige forhold

Årsmiddel
Vintermedian
maksimum

Årsmiddel
Vintermedian
maksimum

1 87,8 88,2 87,9 88,3

2 87,6 88,0 87,8 88,2

3 87,0 87,4 87,7 88,1

4 86,5 86,9 87,5 88,0

5 86,1 86,5 86,7 87,2

6 85,6 86,0 85,6 86,1

5.3. Fremtidige afvandingsforhold

5.3.1 Metode
Der er gennemført en vurdering af den fremtidige afvandingstilstand på de påvirkede
arealer ved årsmiddel og en vintermedianmaksimums situation, idet de påvirkede are-
aler er inddelt i de samme afvandingsklasser som beskrevet i afsnit 3.6.3.

5.3.2 Arealopgørelser
Omfanget af det vandløbspåvirkede areal ved hævning af vandstanden i projektområ-
det fremgår af Tabel 5-2 og på afvandingskortene på tegning 005, 006 og 007. Det be-
mærkes, at på tegning 005 er matrikelgrænser inkluderet.

Såfremt projektet gennemføres som beskrevet i afsnit 0, vil det vandløbspåvirkede
areal stige fra ca. 12,9 ha til 16,1 ha. Det er ikke en stor forøgelse i arealet af påvir-
kede jorde, men det skyldes den markante lavning projektområdet ligger nede i – van-
det skal stige forholdsvis meget for at forøge udbredelsen. Derimod kan det ses, at
arealer med blankt vand, sump og våde enge forøges fra 6,0 ha til 8,4 ha ved gen-
nemførelse af ovenfor beskrevet projekt.
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Tabel 5-2. Arealklassifikation efter fugtighedsforhold i projektområdet. Opgørelsen er gennemført på bag-
grund af årsmiddelvandstanden i området. Eventuelle unøjagtigheder skyldes afrunding.

Arealklassifikation Eksisterende forhold Fremtidige forhold

ha % Ha %

Vandløb el. frit vandspejl 1,9 7,3 2,5 9,6

Sump 1,7 6,5 2,5 9,6

Våde enge 2,4 9,2 3,4 13,0

Fugtige enge 3,7 14,1 4,3 16,4

Tørre enge 3,2 12,2 3,4 13,0

Påvirket areal i alt 12,9 ha 49 % 16,1 ha 62 %

Det er beregnet, at den forøgede volumenmæssige tilbageholdelse af vand ved gen-
nemførelse af projektet vil være ca. 500 m3.

5.4. Drivhusgasudledning
I forbindelse med projektet blev der foretaget supplerende prøvetagning til bestem-
melse af kulstofindholdet på de arealer, som lå uden for Tørv2010 kortet, men inden
for projektområdet. Der er således foretaget 17 kulstofprøver med henblik på bestem-
melse af indholdet af OC. Resultaterne fremgår af Figur 5-3, og som det ses, er der
store udsving i OC-koncentrationen de enkelte prøver imellem. Nede omkring selve
tørvemosen er der eksempelvis værdier på 29 og 49 %, mens der oppe af mod Pals-
gårdvej er værdier på 2-3 %.

Til højre på Figur 5-3 fremgår inddelingen i kulstofklasser, der tager udgangspunkt i en
kombination af tørv2010-udpegningen samt de målte værdier. Generelt er den cen-
trale del af området, samt selve mosearealerne, kulstofholdige, mens den nordlige del,
samt omdriftsarealerne mod sydvest, ligger på et OC-indhold på 6-12 %.
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Figur 5-3 T.v. De røde cirkler symboliserer, hvor der er foretaget jordprøver med henblik på bestemmelse af
koncentrationen af OC (organisk kulstof). Tallet angiver TOC % (total organisk kulstof). Den gule skravering
er tørv2010-udpegningen. T.h. Angiver inddelingen i hhv. 6-12 % OC (gul) og >12 % OC (grøn).

Beregningen af reduktionen i udledningen af drivhusgasser er foretaget i anvisningens
regneark ver. 1.0 dateret 15. april 2015. Resultaterne er medtaget som Bilag 2. Disse
præsenteres med udgangspunkt i regnearket fra vejledningen (Gyldenkær & Greve,
2015).

Ved indtastning af oplysningerne om arealanvendelse og afvandingsforhold i regnear-
ket (bilag 2) er det beregnet, at projektet vil medføre en reduktion fra 833,7 ton CO2-
ækv./år (nuværende drift) til 441,4 ton CO2-ækv./år (ved projektets gennemførelse).

Dette svarer til en samlet klimaeffekt på 392,2 ton CO2-ækv./år, eller et gennemsnit
per ha inden for projektområdet ved nudrift på15,0 ton CO2-ækv./ha/år (15,6 ton/ha/år
for tørre arealer, og 19,9 ton/ha/år for støtteberettigede afgrøder).

Resultaterne for beregningerne af projektets klimaeffekter fremgår af Tabel 5-3.
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Tabel 5-3 Oversigt over CO2-regnskabet for projektet (for yderligere henvises til bilag 2).

Tilstand CO2-ækvivalenter

Nuværende drift 833,7 ton CO2-ækv./år

Ved projektets tgennemførelse 441,4 ton CO2-ækv./år

Projektets klimaeffekt (reduktion) 392,2 ton CO2-ækv./år

Arealspecifik klimaeffekt ved nudrift,
indenfor projektområdet

15,0 ton CO2-ækv./ha/år

Arealspecifik klimaeffekt ved nudrift,
tørt areal

15,6 ton CO2-ækv./ha/år

Arealspecifik klimaeffekt ved nudrift,
støtteberettigede afgrøder

19,9 ton CO2-ækv./ha/år

For at projektet opfylder kravet til lavbundsprojekter kræves, at mindst 75 % af projekt-
området er på jord med mindst 12 % TOC, samt at reduktionen i gennemsnit er på
mindst 13 ton CO2-ækvivalenter per ha. Som det fremgår af beregningerne ovenfor
opfylder projektet den ønskede målsætning for klimaeffekter for lavbundsprojekter.

5.5. Kvælstofbalance
Ved etablering af et vådområde tilføres kvælstofholdigt vand fra oplandet. Ved dannel-
sen af mere eller mindre vandmættede jorder i området, vil der skabes de nødvendige
betingelser for kvælstoffjernelse ved denitrifikation, forudsat at der er organisk stof, el-
ler andre oxiderbare stoffer, til stede i jorden. Denitrifikationen er en mikrobiel proces,
hvor primært nitrat reduceres til luftformigt kvælstof under omsætning af organisk stof.
Andre forbindelser, såsom pyrit (FeS2), kan også omsættes i forbindelse med denitrifi-
kationen. For at optimere kvælstoffjernelsen i området er det vigtigt med en god forde-
ling af det gennemstrømmende/infiltrerende nitratholdige vand.

Beregningen af kvælstoffjernelsen i nærværende projekt er baseret på dels gennem-
sivning/overrisling af projektarealernes jorder med nitratholdigt vand fra de direkte op-
lande til det kommende vådområde, og dels på det kvælstof, som fjernes ved eksten-
sivering af landbrugsdriften inden for projektområdet.

5.5.1 Kvælstoffjernelse ved infiltration af vand gennem tørvejord/vådområdet
På baggrund af den eksisterende viden om området er der beregnet en kvælstoffjer-
nelse, som følge af infiltration af vand gennem de øverste jordlag, på 678 kg N/år. Be-
regningerne fremgår af bilag 3.
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Der er ud fra sammensætningen af projektområdets direkte opland beregnet en tilfør-
sel fra oplandet på 1.356 kg N/år. Det direkte opland består af omkring 2/3 landbrugs-
jord, hvorfor der må forventes en væsentlig tilførsel. Det er vurderet, at der ved bryd-
ning af drænene i området vil kunne laves overrisling på et areal svarende til ca. 6,5
ha. Dette er lavt sat, idet man ikke er helt bekendt med, hvad der er af dræn i dag.
Regnes der med den i regnearket angivet 50 % fjernelse af N ved overrisling/nedsiv-
ning af drænvand, opnås en reduktionen på 678 kg N/år, hvilket ikke virker urealistisk
for et området som Boest Mose.

5.5.2 Kvælstoffjernelse ved oversvømmelse fra vandløb og grøfter
Beregninger viser, at man vil opnå en sum af oversvømmelseshektardøgn på cirka
141 ha*døgn.

Da vandløbsoplandet for cirka 72 % vedkommende er opdyrket, må der forventes en
kvælstofkoncentration på over 5 mg/l i årsgennemsnit, dog ledes alt oplandsvandet
gennem et større biologisk filter i de mange kanaler og småsøer i den centrale del af
Boest Mose. Ud fra dette vurderes det, at kvælstofkoncentrationen i vandløbsvandet
allerede er blevet reduceret til 2-3 mg/l i årsgennemsnit når det når projektområdet, og
der regnes derfor med en omsætningsrate på 1,0 kg N/ha/døgn.

På den baggrund kan der beregnes en kvælstoffjernelse som følge af oversvømmelse
på 141 kg N/år (bilag 3).

5.5.3 Kvælstoffjernelse ved ændret arealanvendelse
Projektets gennemførelse vil betyde, at hovedparten af de arealer, der i dag indgår i
landbrugsmæssig drift, tages ud af omdrift, eller overgår til en mere ekstensiv drifts-
form. I bilag 3 er angivet potentialet ved ekstensivering af området. Ekstensiveringen
svarer til en reduktion på cirka 783 kg N/år.

Denne reduktion er fremkommet udelukkende ved erfaringstal oplyst i regnearket til
beregning af N-reduktionen ved gennemførelse af vådområder/lavbundsprojekter, og
virker i forhold til områdets udseende og anvendelse ikke urealistisk.

5.5.4 Samlet kvælstoffjernelse
Den samlede beregnede kvælstoffjernelse ud fra den tekniske projektgrænse omfat-
tende et areal på 26,16 ha fremgår af Tabel 5-4. Det ses, at der kan fjernes i alt cirka
1.602 kg N/år, svarende til lige over 10 % af kvælstoftransporten til området. Resulta-
tet svarer til en arealspecifik kvælstoffjernelse på 61 kg N/ha/år for den tekniske pro-
jektgrænse.

Tabel 5-4 Samlet kvælstoffjernelse ved gennemførelse af projektet med udgangspunkt i den tekniske pro-
jektgrænse. Eventuelle afvigelser i summer skyldes afrunding.

Kvælstoffjernelse Teknisk projektgrænse
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Projektområde, ha 26,16

N-fjernelse ved gennemsivning/ infiltration, kg/år 678

N-reduktion ved ændret arealanvendelse, kg/år 783

N-reduktion i sø, ton/år 0

N-reduktion ved oversvømmelse, kg/år 141

N-fjernelse i alt, kg/år 1.602

Arealspecifik N-fjernelse, kg/ha/år 61

Ved gennemførelse af et N-vådområde er der krav til, at der skal fjernes min. 90 kg
N/ha/år for at det kan blive realiseret. Ved realisering af Boest Mose vil der ske en re-
duktion på 61 kg N/ha/år, hvilket kun svare til omkring 2/3. Da projektet er et lavbunds-
projekt med det formål at reduceres CO2-udledningen, og ikke et N-vådområde, kan
reduktionen på 61 kg N/ha/år ses som en ekstra gevinst ved gennemførelsen af pro-
jektet.

5.6. Fosforbalance
Opgørelsen af fosfortransporten til projektområdet følger den seneste tekniske vejled-
ning for kvantificering af fosfortab ved retablering af vådområder (Hoffmann m.fl.,
2014) og det dertil knyttede regneark for fosforkvantificering ver. 3 (www.vandprojek-
ter.dk). Ifølge vejledningen kan den partikelbundne fosfortransport i vandløb kvantifi-
ceres ud fra følgende ligning:

PP =1,09*EKSP(-7,6634 + 0,9208*ln(Qflom) + 0,0229*A + 0,0092*S + 0,0187*SL - 0,0412*EM)

hvor:
- Qflom er Flomafstrømningen: (1-BFI)*års afstrømning (mm/år).
- S: Andel sandjord i opland (%): Sum af FK 1-3 i den danske jordklassifikation

divideret med sum af FK 1-8.
- A: Andel af landbrugsjord i opland (%) fra Markblok tema, brug evt. AIS lu-

atype 2112 selvom den i de fleste tilfælde vil være højere.
- SL: Slope/hældning af vandløb (‰ eller m/km).
- EM: Andel Eng/mose i opland (%). Kode 4110 + 4120 i AIS areal anvendelses

tema.

Med udgangspunkt i vejledningen, er projektområdet opdelt i 21 delområder (grids).
Inden for hvert grid er der udtaget en jordprøve, der reelt består af 16 delprøver. Der-
udover er der i hvert grid taget én volumenprøve. Fremgangsmåden ved prøvetagnin-
gen i forhold til fosforrisikovurderingen fremgår af Figur 5-4.
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Figur 5-4 De stiplede polygoner angiver grids, hvor der er udtaget jordprøver. De røde cirkler angiver lokali-
teter for volumenprøver.

5.6.1 Fosforfrigivelse med vandmætning
Ifølge den anvendte version af regnearket vil der være en potentiel P-lækage ved gen-
nemførsel af de skitserede projekter på i alt ca. 2.413 kg P/år, forårsaget af lækage fra
de vandmættede, fosforrige jorder (Bilag 4).

Dette er et meget høj værdi, og det må også forventes, at den er alt for høj i forhold til
det der reelt ses i projektområdet. Dette skyldes til dels den uheldige inddeling af fos-
forfelter. Fosforfelterne omkring den rørlagte del af vandløbet er blevet lagt diagonalt
på den rørlagte strækning, hvilket medfører, at der kommer meget store variationer i
afvandingsdybden i de enkelte felter. Da et enkelt fosforfelt er både helt tørt, og samti-
digt i den anden ende har blankt vand, bliver hele feltet i regnearket defineret som
”Delvist vådt”, hvilket betyder, at det tørre areal regnes med i det areal der frigives fos-
for fra.

Endvidere er projektarealet skåret en del til i forhold til undersøgelsesområdet, hvorfor
fosforfelterne dækker et større areal end blot projektområdet.
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På Figur 5-5 ses fordelingen af fosforfelter (gul) samt en skravering (pink) af det areal,
der medregnes i fosforregnearket, men som ikke har nogen, eller kun en meget ringe
frigivelse, idet arealet er tørt eller fordi der ikke sker en afvandingsændring. Det skra-
verede område er ca. 4,5 ha, hvorfor det ikke er helt uvæsentligt.

Figur 5-5: Fordeling af fosforfelterne i Boest Mose (gul), samt en markering af de arealer (pink) der medreg-
net til forfor frigivelse, på trods af ingen eller en meget lille frigivelse.

Der er forsøgt lavet et overslag over fosforfrigivelsen, hvor der er taget forbehold for
ovenstående faktorer. Det skal dog understreges, at dette kun er teoretisk, da det el-
lers vil kræve, at der bliver taget nye fosforprøver. Dette overslag giver en samlet fos-
forfrigivelse fra området på 1813 kg/år, hvilket stadig er en urealistisk høj frigivelse.

Den fortsat høje frigivelse skyldes ikke, at der er usædvanlige høje koncentrationer af
fosfor i jorden i projektområdet, men at molforholdet mellem PBD og FeBD er meget
lavt. At molforholdet er lavt, betyder at jordens evne til at binde fosfor er ringe. Der er
selvfølgelig andre elementer, såsom jordens indhold af aluminiumoxider eller lersilika-
ter, der også kan have betydning, men disse tager regnearket ikke højde for.
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 Hvis der fremover blev frigivet 1813 kg P/år vil det årlige arealbaserede fosfortab
være på 69 kg/ha/år (1813 kg P/år : 26,16 ha = 69 kg P/ha/år). Et fosfortab på 69 kg
P/ha/år er meget højt sammenlignet med erfaringstal. Der er i forbindelse med en
større risikovurdering af fosfortab fra lavbundsjorde, foretaget af Det Jordbrugsviden-
skabelige Fakultet (DJF) og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Århus Universitet,
fundet, at den potentielle fosfatfrigivelse for 38 undersøgte organogene lokaliteter lig-
ger i størrelsesorden <0,01 til 25 kg/ha/år. Der er altså ingen af de undersøgte lokali-
teter, der ligger i nærheden af de 69 kg P/ha/år. Faktisk har kun 18 % af de under-
søgte områder estimere potentielle fosfatfrigivelsesrater på ≥10 kg/ha/år. Det virker
derfor urealistisk, at Boest Mose skulle få en fosfatfrigivelse der er over dobbelt så høj,
som den største der er fundet ved de 38 undersøgte lokaliteter.

Et andet fakta der peger imod den fundne frigivelse er, at Randers Fjord i dag, jf.
vandplanerne for Randers Fjord, har en årlig tilførsel på 0,1 kg P pr. ha. Randers Fjord
har et samlet opland på 325.600 ha, svarende til 32.560 kg P/ha/år. Projektområdet vil
frigive 1813 kg P/år svarende til ca. 1/18 af den samlede tilledning til Randers Fjord.
Arealet af projektområdet udgøre dog kun 1/12.446 af det samlede område. Dette vir-
ker også meget usandsynligt.

5.6.2 Fosfortilbageholdelse
I regnearket kan der regnes på fosfortilbageholdelse ved tre forskellige tiltag:

1. Overrisling med drænvand
2. Sedimentation af fosfor fra vandløb under oversvømmelse
3. Sødannelse – dog ikke ved nyetablerede søer

I lavbundsprojektet ved Boest Mose regnes der på fosfortilbageholdelse ved sedimen-
tation af fosfor fra oversvømmelse med vandløbsvand, samt ved overrisling med
drænvand.

5.6.3 Fosfortilbageholdelse ved overrisling
Fjernelse af fosfor ved overrisling vil forekomme dels ved sedimentation af partikulært
fosfor (deponering), og dels ved optagelse af opløst fosfor i plantebiomassen.

I forhold til tilbageholdelse af fosfor ved gennemførsel af det skitserede projekt, og ved
brug af seneste P-vejledning, kan der på baggrund af det fundne drænede oplands-
areal og en arealspecifik fosfortilbageholdelse forventes en deponering af ca. 4,6 kg
P/år.

5.6.4 Fosfortilbageholdelse med oversvømmelser
Tilbageholdelse af fosfor fra oversvømmelseshændelser vil forekomme dels ved sedi-
mentation af partikulært fosfor (deponering), og dels ved optagelse af opløst fosfor i
plantebiomassen.
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I forhold til tilbageholdelse af fosfor ved gennemførsel af det skitserede projekt, og ved
brug af seneste P-vejledning, kan der på baggrund af de beregnede hektardøgn, og
en arealspecifik fosforfjernelse, forventes en deponering svarende til ca. 100 kg P/år.

5.6.5 Samlet fosforregnskab
Trækkes den fundne fosforlækage fra deponeringen, resulterer det i en fosforfrigivelse
af 2.309 kg P/år.

Tabel 5-5. Samlet fosforregnskab ved gennemførelse af projektet med udgangspunkt i den tekniske pro-
jektgrænse. Eventuelle afvigelser i summer skyldes afrunding.

Fosforfjernelse Kg/år

Projektområde, ha 26,16

P-fjernelse ved gennemsivning/ infiltration, kg/år 4,6

P-fjernelse ved oversvømmelse med vandløbsvand, kg/år 100

P-fjernelse i sø 0

P-lækage ved vandmætning, kg/år 1.813

P-fjernelse, kg/år -1.708

Arealspecifik P-fjernelse, kg/ha/år -65,3

Den beregnede fosforfrigivelse må betegnes som ekstremt høj. Generelt er der tale
om en problemstilling, der er typiske for lige netop lavbundsprojekter, hvor der som
udgangspunkt ikke sker ændringer i vandløb eller etablering af permanente vandflader
på terræn. Dette kombineres med, at der i forhold til drivhusgasreduktionen er fokus
på at inddrage omdriftsarealer – dvs. arealer med en væsentlig fosforpulje i jorden.

Det vurderes umiddelbart, at den beregnede lækage er overestimeret. Da sødannel-
sen og oversvømmelsesgraden er meget begrænset, skal fosforlækagen primært fore-
komme ved at fosforen ”skylles ud” af jordmatricen. Dette vil forekomme i nogen grad,
men slet ikke i et omfang, som berettiger en forventet merudledning på 1.708 kg P/år.
Derudover mindskes merudledningen også af en række andre faktorer. Eksempelvis
vil der fremadrettet ikke blive tilført fosfor til arealerne, da de udgår af omdrift. Under
de nuværende forhold vil en del af denne fosfor blive skyllet ud inden optagelse i plan-
terne, da arealet jævnligt oversvømmes. Eksempelvis var der ved besigtigelsen tyde-
lig spor efter vand på terræn i den centrale del af projektområdet. Disse oversvømmel-
ser indgår ikke i modelberegningerne, men de har en stor effekt på den nuværende
fosforbalance, da denne er størst umiddelbart efter vandmætningen af jordmatricen.

Det er umiddelbart svært at vurdere, om projektet på kort sigt vil resultere i en samlet
fosforfrigivelse. Dette kan ikke udelukkes, men at den skulle ligge på ca. 1.708 kg/år
vurderes stærkt overdrevet. Samtidig vurderes det, at området på sigt vil resultere i en
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netto fosfortilbageholdelse grundet drænvandet, der bringes til overrisling, fremfor at
blive ledt direkte til recipienten/vandløbet.

5.7. Projektets naturmæssige konsekvenser

5.7.1 National naturbeskyttelse
Generelt vil ekstensiveringen på sigt være med til at øge arealet af naturtyper omfattet
af Naturbeskyttelseslovens §3.

Moseområdet indenfor projektafgrænsningen er en del af et meget stort moseområde
udenfor projektområdet. Generelt ændres de hydrologiske forhold i selve de åbne
vandflader stort set ikke. Dog vil der i randen af moseområderne blive lidt vådere. Dog
er de registrerede § 3 arealer ret fugtige/våde i forvejen.

I dag er det tilgroning med træer og buske, der er den største trussel mod naturvær-
dien i området. Hvis der kan inkluderes rydning af træopvækst, samt en form for natur-
pleje i projektet, sammen med ekstensivering af de dyrkede arealer, kan der samlet
set komme en forbedring af naturtilstanden i området. Det er således den fremtidige
pleje af arealerne, der er styrende for naturværdierne.

5.7.2 Natura 2000
Projektområdet grænser op til Natura 2000 område nr. 53 Sepstrup Sande, Vrads
Sande, Velling Skov og Palsgård Skov. Projektet forventes ikke, at påvirke området.
Generelt vil projektet dog bidrage til en mere sammenhængende natur i området.

5.7.3 Bilag IV-arter
Habitatdirektivets bilag IV indeholder en liste med en række særligt beskyttelseskræ-
vende arter (bilag IV arter). Beskyttelsen fremgår i dansk lovgivning af habitatbekendt-
gørelsen, som skal sikre, at der ikke sker skade på yngle- og rasteområder for bilag IV
arter.

Padder
Det må forventes, at der i området findes stor vandsalamander og spidssnudet frø.
Hævningen af det øvre grundvandsspejl må forventes at få en positiv – om end be-
grænset – effekt på paddernes ynglemuligheder, og dermed på lokalbestandene.

Krybdyr
Projektet forventes ikke at få nogen betydning for markfirben. Årsagen hertil er, at de
områder der ændres hydrologisk allerede er våde i dag, og der ikke er oplagte habita-
ter i projektområdet for markfirben.
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Flagermus
Flere arter af flagermus kan forekomme i området. Ifølge ”Håndbog om dyrearter på
habitatdirektivets bilag IV” (DMU 2007) ligger projektområdet inden for udbredelses-
området for vandflagermus, damflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydfla-
germus, troldflagermus og dværgflagermus. Da projektet ikke fjerner høje træer eller
ændre på områdets fysiske udtryk, forventes der ikke at være nogen betydende effekt
på flagermusene.

Odder
Projektet forventes ikke at have nogen effekt på eventuelle oddere i området.

5.8. Vandløbsbiologi

5.8.1 Smådyrsfaunaen og DVFI-værdien
Projektet forventes på sigt at få en positiv effekt på smådyrsfaunaen i vandløbet. Dette
begrundes med, at en rørlægning erstattes af et åbent forløb med god fysisk variation.
Det forventes at den nuværende ”gode tilstand” jf. vandplansterminologien som mini-
mum forventes bevaret, samt forlænget så den strækker sig fra Palsgårdvej og op-
strøms til moserne.

5.8.2 Fisk
Der skabes fri faunapassage helt op til Boest Mose i kombination med, at der skabes
nogle velegnede habitater for bl.a. ørred og bæklampret. På den baggrund forventes
projektet at få en positiv effekt på fiskebestandene i området.

5.8.3 Vandløbsvegetationen
Vandløbet vil få en størrelse der gør, at det primært er kantvegetationen der vil domi-
nere. Dog forventes det, at vandløbets placering højt i terræn muliggør en større arts-
diversitet af deciderede vandløbsplanter.

5.9. Tekniske anlæg

5.9.1 Dræn
Projektet får betydelig indflydelse af dræningen internt i området, da der både sløjfes
dræn samt forekommer en hævning af det øvre grundvandspejl. For at sikre uæn-
drede forhold uden for projektområdet, er der i det nordvestlige hjørne etableret en af-
værgeforanstaltning i form af et afskærmende dræn.

5.9.2 Veje og broer mv.
Projektet påvirker ingen veje eller broer i området. Vandstanden i vandløbet og afvan-
dingsforholdene på arealerne umiddelbart syd for Palsgårdvej vil være uændrede som
følge af projektet.
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5.9.3 Bygninger m.m.
Der vil ikke ske vandstandsændringer eller fysiske tiltag i nærheden af bygninger.

5.9.4 Ledninger
I forbindelse med etableringen af det afskærmende dræn (afsnit 4.4), skal der være
opmærksomhed på 10 kV ledningen, der løber langs Palsgårdvej. Der er dog ikke be-
hov for nogen form for afværge, så længe drænet blot etableres syd for ledningen og
med en fornuftig sikkerhedsafstand. Det samme gælder den privat vandledning, der
også løber langs Palsgårdvej.

5.9.5 Diger
Projektafgrænsningen mod syd består af et dige/balke imellem to mosepartier. Diget
har sandsynligvis fungeret som en ”vej” ind i mosen i forbindelse med tørvegravning. I
dag er den groet meget til, men dog sikrer diget en vandspejlsforskel på mere end 1 m
de to moser imellem. Diget vil ikke blive påvirket af projektet, da der ikke projekteres
ændringer – hverken mekanisk eller hydrologisk i de mosepartier – der ligger nærmest
diget.

5.10. Kulturhistorie
Der er ingen kendte kulturhistoriske værdier eller fredninger, der vil blive påvirket som
følge af de projekterede tiltag. Der er i forbindelse med forundersøgelsen taget kontakt
til Museum Midtjylland, med det formål at præsentere projekttiltagene. De havde de
bemærkninger, der fremgår af afsnit 3.8.3. De havde ingen deciderede krav i forhold til
en eventuel realisering, dog vil de gerne varsles foruden, så de kan besigtige afgrav-
ningerne i forbindelse med etableringen af vandløbets nye forløb.
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6. EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE
I forbindelse med den tekniske og biologiske forundersøgelse er der af Naturstyrelsen
Midtjylland foretaget en ejendomsmæssig forundersøgelse. Denne rapport er således
udarbejdet separat, og indgår derfor ikke direkte i nærværende rapport.
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7. REALISERING

7.1.1 Anlægsøkonomi
I Tabel 7-1 er der givet et økonomisk overslag på anlægsudgifterne ved realisering af
projektet. Anlægsarbejderne og materialepriserne er baseret på erfaringstal fra lig-
nende projekter, samt V&S-prisbøger. I prisberegningen er ikke indeholdt lodsejerer-
statninger, omkostninger til projektering, anlægstilsyn mv. Alle priser er ekskl. moms.

Tabel 7-1 Økonomisk overslag for anlægsudgifterne.

Anlægselement DKK
Etablering og drift af arbejdsplads (inkl. adgangs-
forhold)

30.000

Frilægning af vandløb (inkl. fjernelse af betonrør) 100.000

Etablering af stryg 75.000

Sløjfning af dræn 10.000

Etablering af afskærmende dræn inkl. drænbrønd 80.000

Afværgeforanstaltninger - afvanding 120.000

Etablering af 6,75 m rørbro 25.000

Sum, DKK, ekskl. moms 440.000

Jf. bekendtgørelsen for lavbundsordningen er referenceværdien for anlæg af lav-
bundsprojekter 25.000 kr/ha. Nærværende projekt i Boest Mose ligger med sine 26,2
ha på en vejledende referenceværdi for anlæg på 675.000 kr, og er således betydeligt
under, hvad lavbundsprojekter af denne størrelse typisk vil koste.

7.1.2 Omkostninger til rådgivning
Der er ligeledes udarbejdet overslag for de omkostninger, som er forbundet med råd-
givning ved realisering af projektet. Omkostningerne er vurderet på baggrund af Orbi-
cons erfaringer fra lignende projekter, og under forudsætning af, at der ikke dukker
omfattende uforudsete hændelser op i forbindelse med anlægsarbejderne.

Tabel 7-2 Økonomisk overslag for rådgiveromkostninger

Rådgivningsomkostninger DKK

Detailprojektering, udbud og kontrahering 85.000

Byggeledelse/Fagtilsyn 50.000

Sum, DKK, ekskl. moms 135.000,-
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7.1.3 Driftsforhold
Det nye vandløb påregnes ikke at skulle vedligeholdes yderligere end under de nuvæ-
rende forhold. Derfor forventes der ikke en merudgift til vedligehold som følge af pro-
jektet.

7.1.4 Tids- og arbejdsplan
Det forventes, at anlægsarbejderne kan gennemføres på 3 uger. I den forbindelse an-
befales det, at arbejderne udføres i en periode med tørt vejr eksempelvis i sensomme-
ren – efter høst.
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AREALANVENDELSE OG AFGRØDETYPER 

 

Opgørelse over nuværende arealanvendelse: 

Arealanvendelse Areal 

[ha] 

Aggerjord 19,67 

Agerjord, brak 0,00 

Vedvarende græs 0,00 

Natur 5,41 

Blankt vand 1,08 

Sum 26,16 

 

Opgørelse over afgrødetyper: 

Tekst Afgrødetype Areal 

[ha] 

Vårbyg Omdrift 14,87 

Vinterbyg Omdrift 1,94 

Græs < 50 % kløver (omdrift) Omdrift 0,57 

Græs < 50 % kløver lavt udbytte Omdrift 2,29 

 

 

NB. Det bemærkes, at afgrødeoplysningerne er baseret på data fra 2014, da det er 

disse der skal bruges til kulstofberegningerne jf. vejledningen. 

 

 

 

 



Introduktion, Regneark til beregning af CO2 beregning - drivhusgaseffekten ved udtagning af organiske lavbundsjorde, Version 1.0
20. april 2015

Dette regneark er udarbejdet til at beregne CO2 effekten ved udtagning organiske jorde/etablering af vådområder under Lavbundsordningen, BEK om kriterier mv. for naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder

Regnarket består følgende sider:
Data (til eget formål)
Aktiv udtag - CO2 beregning
Passiv udtag. - CO2 beregning
Faneblad til indtastning af jordprøver
Faneblad til indtastning af tørvelagets tykkelse
Liste over afgrøder med GLR afgrødekoder i 2014 (Afgrøder 2014)
Anvendte emissionsfaktorer

Indtastningsfelterne er opbygget som en matrice hvor de forskellige arealkombinationer SKAL passe sammen. Hvis ikke, vil der fremkomme en meddelelse om "FEJL i AREALER"
Der anvendes forskellige farvekoder:
Indtastningsfelter
Mellemregninger
CO2 beregninger
Fejl

Data som skal indtastes er:
Del 1
Projektområdets samlede areal
Afgrødekoder fra GLR (NaturErhvervstyrelsen) for arealer som ligger indenfor projektområdet og størrelsen på disse arealer. De aktuelle koder findes på siden: AFGRØDER 2014
Arealfordelingen på hhv. jorde fordelt på tre jordttypeklasser:  >12 % OC (20 % organisk stof), 6-12 % OC og arealer med < 6% OC

Hvis man ikke kender den aktuelle arealanvendelse i projektområdet kan beregningerne ske via "DUMMY" variabler for afgrødekoder:
9997 for skov
9997 for omdriftsarealer
9998 for permanent græs
9999 for naturarealer

Del 2
Forventet vandstand indenfor projektområdet skal indtastes fordelt på fem klasser: fuldt vanddækket, 0-25 cm, 25-50 cm, 50-75 cm og >75. Disse skal fordeles  på de tre jordtypeklasser.
For en beskrivelse af jordtypeklasserne henvises l den tekniske rapport fra DCE vedr. "FOR BESTEMMELSE AF DRIVHUSGASUDLEDNING VED UDTAGNING/EKSTENSIVERING AF LANDBRUGSJORDERPÅ KULSTOFRIGE LAVBUNDSJORDER" af 20. april 2015.

Regnearket anvender de emissionsfaktorer som er brugt i den danske nationale opgørelse samt den tager hensyn til ændringen i handelsgødningsforbruget.
Der er ikke taget hensyn til at en evt. overgang fra arealer i omdrift til vedvarende græs/vådområde kan medføre en opbygning af organisk materiale i jorden. Dette gælder også mineraljorde.
Som GWP anvendes 1 for CO2, 298 for N2O og 25 for CH4

Til brug for opgørelsen i forbindelse med udtagningsordningen SKAL anvendes afgrødeoplysninger indenfor projektområdet for 2014, da dette er grundlaget for udtagningsordningen.
Dette medfører at de angivne N-normer ligeledes er for 2014.

Jordprøver:
Hvor der er usikkerhed om indholdet af organisk materiale i jorden bør der udtages jordprøver der indsendes til et akkrediteret laboratorium hvor der foretages en C:N analyse jf. ISO 10694.
Jordprøverne bør udtages på foruddefinerede koordinater for at undgå en bias. Punkter og koordinater til jordprøveudtagning kan findes et et GIS-kortlag som kan hentes fra: www.vandprojekter.dk
Resultaterne indtastes på siden "Jordprøver" med angivelse af prøveudtager, dato osv.

Del 3
Del 3 viser effekten på drivhusgasudledningen af projektet

Dette regneark kan indgå som en del af projektbeskrivelsen.

Steen Gyldenkærne, Inst. for Miljøvidenskab, DCE, Aarhus Universitet
20. april 2015
e-mail: sgy@envs.au.dk
tlf. 871 58543
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Aktiv udtagning - CO2 beregning - drivhusgaseffekten ved udtagning af organiske lavbundsjorde, Version 1.0 01-mar-17

Projektansøgnings ID:
Total projektareal, ha 26,16

Del 1
Før omlægning EF som skov

Løbenummer
Evt. Markblok-
nummer GLR Afgrødekode Afgrødetekst Afgrødetype

Støtte-
berettiget Areal i alt

Areal på
=> 12% OC, ha

Areal på
6-12 % OC
(JB11), ha

Mineraljord,
 0-6% OC, ha

Areal kontrol
tjek

CO2-ækv.,
tons i alt/år

Støttebeløb,
kr i alt/år Bemærkning Omdrift Perm græs VådområdeSkov NaturområdeBuske og FrugttræerEnergiafgrøde

1 9999 Ukendt NaturområdeUkendt Naturområde Nej 5,4143 5,1972 0,2171 OK 0,0
2 1 Vårbyg Omdrift Ja 14,867 11,525 3,342 OK 645,4 52035 645,4
3 10 Vinterbyg Omdrift Ja 1,94 1,94 OK 48,2 6790 48,2
4 260 Græs <50% kløve Omdrift Ja 0,5651 0,5651 OK 28,0 1978 I 2014 kunne man indberette omdriftsgræs selv om arealet har ligget med græs i mange år, det kan man ikke  længere i 2015, nu tjekkes et areals historik og man bliver tvunget til at bruge den korrekte afgrødekode. Så man kan ikke med sikerhed udfra afgrødekoden sige at det er græs i omdrift, men vi skal dog gå ud fra det. Tilskudssatsen vil som udgangspunkt være på 3500 kr, men en del vil også kun kunne opnå 1800 fordi de reelt er permanet græs.28,0

268 Græs < 50% kløv Omdrift Ja 2,291 2,291 OK 112,1 8019 I 2014 kunne man indberette omdriftsgræs selv om arealet har ligget med græs i mange år, det kan man ikke  længere i 2015, nu tjekkes et areals historik og man bliver tvunget til at bruge den korrekte afgrødekode. Så man kan ikke med sikerhed udfra afgrødekoden sige at det er græs i omdrift, men vi skal dog gå ud fra det. Tilskudssatsen vil som udgangspunkt være på 3500 kr, men en del vil også kun kunne opnå 1800 fordi de reelt er permanet græs.112,1

Naturarealer Uspecificeret Nej -4,21885E-15 0 0 Fejl i arealer
Disse arealer indgår ikke i

CO2 opgørelsen for nudrift
Areal sum 25,0774 19,5783 5,4991 0 OK

Støtteberettigede arealer, ha Ja 19,6631
Vanddækket areal, ha Vanddækket Nej 1,0826 OK 0

78% 22% 0%

Tons CO2-ækvivalenter/år Kr/projekt/år
I alt for arealer med GLR-koder for projektområdet inden omlægning 833,7 68821

Gennemsnit per ha inden for projektområdet ved nudrift 31,9 2630,8
Gennemsnit per ha støtteberettigede afgrøder ved nudrift 42,4 3500,0

Del 2
CO2 udledning efter omlægning, tons CO2-ækv./projektområde

Vandstand
Areal,
 =>12 %OC, ha

Areal,
 6-12 %OC, ha

Areal,
Mineraljord,
0-6 % OC, ha

Tidligere tørt1

areal, ha
Tidligere
vanddækket, ha

Hektar i alt,
ha CO2-ækv tons/år, nudrift

I alt arealer for projektområdet inden omlægning 19,5783 5,4991 0 1,0826 26,16 833,7

Løbenummer ↓ ↓ ↓ ↓

CO2-ækv. tons i
alt/år/projektområde, efter

omlægning
1 Fuldt vanddækket 0,2171 0 1,0826 1,2997 0,0

1 0-25 cm til mættet zone 5,1972 0 5,1972 37,4
1 25-50 cm til mættet zone 9,014 0 9,014 151,0
1 50-75 cm til mættet zone 2,291 1,397 3,688 77,2
1 > 75 cm til mættet zone 3,0761 3,885 6,9611 175,9

Ha, i alt 19,5783 5,4991 0 0 1,0826 26,16 441,4
Arealtjek, delområder OK OK OK OK
Arealtjek, hele projektet OK

Del 3
Effekt af omlægning, tons CO2-ækv./projektområde
I alt for projektområdet efter omlægning, tons CO2-ækvivalenter/år 441,4

% af projektareal => 12 % OC 78%

Samlet CO2 reduktion ved etablering for hele projektområdet 392,216

Gennemsnit per ha inden for projektområdet ved nudrift, tons CO2-ækvivalenter/ha/år 14,993
Gennemsnit per ha tørt1 areal, tons CO2-ækvivalenter/ha/år 15,640
Gennemsnit per ha støtteberettigede afgrøder ved nudrift, tons CO2-ækvivalenter/ha/år 19,947

Forventet gennemsnitlig støtte i alt for projektområdet, kr/projekt/år 68821
Forventet gennemsnitlig støtte for projektområdet, kr/ha/år 2631
Forventet gennemsnitlig støtte, kr/ha støtteberettiget/år 3500

1 ved tørt areal forstås det samlede areal som inden projektstart IKKE var fuldt vanddækket

% arealfordeling

Ja

Ja

Opfylder projektkrav ?



Energiafgrøde



Passiv udtagning - CO2 beregning - drivhusgaseffekten ved udtagning af organiske lavbundsjorde, Version 1.0 01-mar-17

Projektansøgnings ID:
Total projektareal, ha 3

Del 1
Før omlægning EF som skov

Løbenummer
Evt. Markblok-
nummer GLR Afgrødekode Afgrødetekst Afgrødetype

Støtte-
berettiget Areal i alt

Areal på
=> 12% OC, ha

Areal på
6-12 % OC
(JB11), ha

Mineraljord,
 0-6% OC, ha

Areal kontrol
tjek CO2-ækv., tons i alt/år

Støttebeløb,
kr i alt/år Bemærkning Omdrift Perm græs VådområdeSkov NaturområdeBuske og FrugttræerEnergiafgrøde

1
2
3
4

Areal uden GLR kode Uspecificeret Nej 3 0 0 0 Fejl i arealer
Disse arealer indgår ikke i

CO2 opgørelsen
Areal sum 3 0 0 0 Fejl i arealer

Støtteberettigede arealer, ha Ja 0
Vanddækket areal, ha Vanddækket Nej 0 OK 0

#DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Tons CO2-ækvivalenter/år Kr/projekt/år
I alt for arealer med GLR-koder for projektområdet inden omlægning 0,0 0

Gennemsnit per ha inden for projektområdet ved nudrift 0,0 0,0
Gennemsnit per ha støtteberettigede afgrøder ved nudrift #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Del 2
CO2 udledning efter omlægning, tons CO2-ækv./projektområde

Vandstand
Areal,
 =>12 %OC, ha

Areal,
 6-12 %OC, ha

Areal,
Mineraljord,
0-6 % OC, ha

Tidligere tørt1

areal, ha
Tidligere
vanddækket, ha

Hektar i alt,
ha CO2-ækv tons/år, nudrift

I alt arealer for projektområdet inden omlægning, tons CO2-ækvivalenter/år 0 0 0 0 0,0

Løbenummer

CO2-ækv. tons i
alt/år/projektområde,

efter omlægning
1 Fuldt vanddækket 0 0 0,0
1 > 75 cm til mættet zone 0 0,0

Ha, i alt 0 0 0 0 0 Fejl i arealer 0,0
Arealtjek, delområder OK OK OK OK
Arealtjek, hele projektet Fejl i arealer

Del 3
Effekt af omlægning, tons CO2-ækv./projektområde
I alt for projektområdet efter omlægning, tons CO2-ækvivalenter/år Tjek arealer

% af projektareal => 12 % OC #DIVISION/0!

Samlet CO2 reduktion ved etablering for hele projektområdet 0,0

Gennemsnit per ha inden for projektområdet ved nudrift, tons CO2-ækvivalenter/ha/år 0,0
Gennemsnit per ha tørt1 areal, tons CO2-ækvivalenter/ha/år 0,0
Gennemsnit per ha støtteberettigede afgrøder ved nudrift, tons CO2-ækvivalenter/ha/år #DIVISION/0!

1 ved tørt areal forstås det samlede areal som inden projektstart IKKE var fuldt vanddækket

% arealfordeling

Opfylder projektkrav

#DIVISION/0!

#DIVISION/0!



Energiafgrøde



Udtagning af jordprøver

Projekt nummer:
Adresse:

Løbe-
nummer

Prøve-
nummer Løbenummer Udtagningsdato Prøveudtager

Sendt til
laboratorie,
dato, format:
dato-måned-år

UTM 32,
X-Koordinat

UTM 32,
Y-Koordinat

Afgrøde,
bevoksning (skriv
tekst)

Prøve-
udtagnings-
dybde, cm

Tykkelse af
organisk lag, cm,
se vejledning

Prøveudtagni
ngsmetode
(spade, bor,,
diameter og
andet)

Vandstand
ved
prøveudtagni
ng Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15



Måling af tørvelagets tykkelse

Måling af tørvelagets tykkelse indenfor projektområdet sker med sonderingsbord. Målingerne anvendes til evt. effektmåling af tørvelagets tykkelse, herunder en evt. opbygning.
Der udtages 1 prøve per 5 ha projektområde på udvalgte steder. Stederne skal afspejle de forventede forskellige vandstande indenfor projektområdet.

Projekt nummer:
Adresse:

Løbe-
nummer

Prøve-
nummer Løbenummer Udtagningsdato Prøveudtager

UTM 32,
X-Koordinat

UTM 32,
Y-Koordinat

Afgrøde, bevoksning (skriv
tekst)

Tykkelse af organisk
lag, cm, se
vejledning

Vandstand ved
prøveudtagning Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15



Udtagning	af	omdrift	til	vedvarende	græs
Ændret udledning af drivhusgasser, ton CO2-ækvivalenter/ha/år.

Fuldt vanddækket 0,6 24,7 48,9 Afstand til
0-25 cm 0,6 21,1 41,7 Omdrift / O P O P O O O P
25-50 cm 0,6 16,6 32,1 > 12 % OC 48,9 35,4 41,7 28,2 32,1 23,0 13,8 0,4
50-75 cm 0,6 11,9 23,0 6-12 % OC 24,7 17,9 21,1 14,3 16,6 11,9 7,2 0,4
> 75 cm 0,6 7,2 13,8 < 6 % OC 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,4

Udtagning	af	permanent	græs	til	vedvarende	græs
Ændret udledning af drivhusgasser, ton CO2-ækvivalenter/ha/år.

Fuldt vanddækket 0,4 17,9 35,4
0-25 cm 0,4 14,3 28,2
25-50 cm 0,4 9,8 18,7
50-75 cm 0,4 5,1 9,5
> 75 cm 0,4 0,4 0,4

Udtagning	af	skov	til	naturlig	hydrologi
Ændret udledning af drivhusgasser, ton CO2-ækvivalenter/ha/år.

Fuldt vanddækket 0,0 5,5 10,9
0-25 cm 0,0 1,9 3,7
25-50 cm 0,0 -2,6 -5,8
50-75 cm 0,0 -7,3 -15,0
> 75 cm 0,0 -12,0 -24,1

Passiv udtagning

Omdrift 0,6 7,2 13,8
Permanent græs 0,4 0,4 0,4

                                 Jordtype
Afstand
til vand
Fuldt vanddækket 0,0 0,0 0,0
0-25 cm 0,0 -3,6 -7,2
25-50 cm 0,0 -8,1 -16,7
50-75 cm 0,0 -12,8 -25,9
> 75 cm 0,0 -17,5 -35,0

0,4 0,4

Mindre end 6 % OC,
Mineraljord

6–12 % OC
Mindst 12 %

OC

>12 % OC

P P
18,7 9,5
9,8 5,1

                                                                                                ton CO2-ækvivalenter/ha/år

Vanddækket 0-25 cm 25-50 cm 50-75 cm > 75 cm

                                 Jordtype
Afgrøde

< 6 % OC, Mineraljord 6–12 % OC

< 6 % OC, Mineraljord 6–12 % OC >12 % OC

< 6 % OC, Mineraljord 6–12 % OC >12 % OC

                                 Jordtype
Afstand

< 6 % OC, Mineraljord 6–12 % OC >12 % OC

                                 Jordtype
Afstand
til vand

                                 Jordtype
Afstand
til vand



Emissionsfaktorer uden emissioner fra handelsgødning

C, ton C/ha/år N2O, kg N2O-N/ha/år CH4, kg CH4/ha/år CO2-ækv./ha/år
12 % OC Støtteberettiget Omdrift 11,5 13 0 48,3

Støtteberettiget Vedvarende græs 8,4 8,2 16 35,0
Støtteberettiget Naturarealer
Ikke Støtteberettiget Skov 2,6 2,8 2,5 10,9
Støtteberettiget Energiafgrøde EF som skov 2,6 2,8 2,5 10,9
Støtteberettiget Buske og Frugttræer EF som skov 2,6 2,8 2,5 10,9

Fuldt vanddækket 0 0 0 0,0
Vådområde, 0-25 cm Permanent bevokset 0 0 288 7,2
Vådområde, 25-50 cm Permanent bevokset 2,8 2,7 208 16,7
Vådområde, 50-75 cm Permanent bevokset 5,6 5,5 112 25,9
Vådområde, >75 cm Permanent bevokset 8,4 8,2 16 35,0

C, ton C/ha/år N2O, kg N2O-N/ha/år CH4, kg CH4/ha/år CO2-ækv./ha/år
6-12 % OC Støtteberettiget Omdrift 5,75 6,5 0 24,1

Støtteberettiget Vedvarende græs 4,2 4,1 8 17,5
Støtteberettiget Naturarealer
Omdrift, Støtteberettiget Skov 1,3 1,4 1,25 5,5
Støtteberettiget Energiafgrøde EF som skov 1,3 1,4 1,25 5,5
Støtteberettiget Buske og Frugttræer EF som skov 1,3 1,4 1,25 5,5
Omdrift, Støtteberettiget Fuldt vanddækket 0 0 0 0,0
Omdrift, Støtteberettiget Vådområde, 0-25 cm Permanent bevokset 0 0 144 3,6
Omdrift, Støtteberettiget Vådområde, 25-50 cm Permanent bevokset 1,4 1,4 93,3 8,1
Omdrift, Støtteberettiget Vådområde, 50-75 cm Permanent bevokset 2,8 2,7 50,7 12,8
Omdrift, Støtteberettiget Vådområde, >75 cm Permanent bevokset 4,2 4,1 8 17,5

C, ton C/ha/år N2O, kg N2O-N/ha/år CH4, kg CH4/ha/år CO2-ækv./ha/år
Mineraljord Støtteberettiget Omdrift 0 0 0 0,0

Støtteberettiget Vedvarende græs 0 0 0 0,0
Støtteberettiget Naturarealer
Støtteberettiget Skov 0 0 0 0,0
Støtteberettiget Energiafgrøde EF som skov 0 0 0 0,0
Støtteberettiget Buske og Frugttræer EF som skov 0 0 0 0,0
Omdrift, Støtteberettiget Fuldt vanddækket 0 0 0 0,0
Omdrift, Støtteberettiget Vådområde, 0-25 cm Permanent bevokset 0 0 0 0,0
Omdrift, Støtteberettiget Vådområde, 25-50 cm Permanent bevokset 0 0 0 0,0
Omdrift, Støtteberettiget Vådområde, 50-75 cm Permanent bevokset 0 0 0 0,0
Omdrift, Støtteberettiget Vådområde, >75 cm Permanent bevokset 0 0 0 0,0

ton CO2-ækv./kg
N

Udvaskning 0,002107286

Gødningsnorm Udvaskning, rodzone, kg Udvaskning, Udvaskning, indre Udvaskning, Metan, CH4,
kg N/ha

Permanent græs 70 23,8 14,28 11,424 0 16
Omdrift 110 37,4 22,44 17,952 0
Øvrige områder 0 0 0 0 0
Vådområde 0 288



HOESTAAR AFGROEDEKODE TEKST Afgrodetype
Støtteberettiget til

enkeltbetaling
Typisk støttesats i

Fastholdelse N-norm, kg N/ha Bemærkning
2014 1 Vårbyg Omdrift Ja 3500 109
2014 2 Vårhvede Omdrift Ja 3500 103
2014 3 Havre Omdrift Ja 3500 86
2014 4 Andre kornarter Omdrift Ja 3500 87
2014 5 Majs til modenh Omdrift Ja 3500 135
2014 6 Vårhvede, brødh Omdrift Ja 3500 161
2014 7 Korn/bælgsæd ma Omdrift Ja 3500 52
2014 10 Vinterbyg Omdrift Ja 3500 133
2014 11 Vinterhvede Omdrift Ja 3500 142
2014 13 Vinterhvede, br Omdrift Ja 3500 215
2014 14 Vinterrug Omdrift Ja 3500 121
2014 15 Hybridrug Omdrift Ja 3500 134
2014 16 Triticale Omdrift Ja 3500 137
2014 17 Andre kornarter Omdrift Ja 3500 119
2014 21 Vårraps Omdrift Ja 3500 109
2014 22 Vinterraps Omdrift Ja 3500 184
2014 23 Rybs Omdrift Ja 3500 104
2014 24 Solsikke Omdrift Ja 3500 143
2014 25 Sojabønner Omdrift Ja 3500 0
2014 30 Ærter Omdrift Ja 3500 0
2014 31 Hestebønner Omdrift Ja 3500 0
2014 32 Sødlupin Omdrift Ja 3500 0
2014 35 Bælgsæd, flerår Omdrift Ja 3500 0
2014 36 Bælgsæd, andre Omdrift Ja 3500 0
2014 40 Oliehør Omdrift Ja 3500 72
2014 41 Spindhør Omdrift Ja 3500 40
2014 42 Hamp Omdrift Ja 3500 118
2014 101 Rajgræsfrø, alm Omdrift Ja 3500 143
2014 102 Rajgræsfrø, alm Omdrift Ja 3500 177
2014 103 Rajgræsfrø, ita Omdrift Ja 3500 105
2014 104 Rajgræsfrø, ita Omdrift Ja 3500 139
2014 105 Timothefrø Omdrift Ja 3500 93
2014 106 Hundegræsfrø Omdrift Ja 3500 168
2014 107 Engsvingelfrø Omdrift Ja 3500 101
2014 108 Rødsvingelfrø Omdrift Ja 3500 115
2014 109 Rajsvingelfrø Omdrift Ja 3500 135
2014 110 Svingelfrø, sti Omdrift Ja 3500 118
2014 111 Svingelfrø, str Omdrift Ja 3500 160
2014 112 Engrapgræsfrø ( Omdrift Ja 3500 126
2014 113 Engrapsgræsfrø Omdrift Ja 3500 135
2014 114 Rapgræsfrø, alm Omdrift Ja 3500 109
2014 115 Hvenefrø, alm. Omdrift Ja 3500 101
2014 116 Rajgræs, hybrid Omdrift Ja 3500 118
2014 117 Rajgræs efterår Omdrift Ja 3500 151
2014 118 Rajsvingel, eft Omdrift Ja 3500 164
2014 120 Kløverfrø Omdrift Ja 3500 0
2014 121 Græsmarksbælgpl Omdrift Ja 3500 0
2014 122 Kommenfrø Omdrift Ja 3500 110
2014 123 Valmuefrø Omdrift Ja 3500 110
2014 124 Spinatfrø Omdrift Ja 3500 133
2014 125 Bederoefrø Omdrift Ja 3500 177
2014 126 Andet markfrø t Omdrift Ja 3500 101
2014 150 Kartofler, lægg Omdrift Ja 3500 103
2014 151 Kartofler, stiv Omdrift Ja 3500 172
2014 152 Kartofler, spis Omdrift Ja 3500 138
2014 153 Kartofler, andr Omdrift Ja 3500 183
2014 160 Roer til fabrik Omdrift Ja 3500 102
2014 161 Cikorierødder Omdrift Ja 3500 118
2014 162 Andre industria Omdrift Ja 3500 101
2014 170 Græs til fabrik Omdrift Ja 3500 288
2014 171 Lucerne slet Omdrift Ja 3500 0
2014 172 Lucerne, min 25 Omdrift Ja 3500 63
2014 173 Kløver til slæt Omdrift Ja 3500 0
2014 174 Kløvergræs til Omdrift Ja 3500 198
2014 180 Gul sennep Omdrift Ja 3500 106
2014 181 Anden oliefrøar Omdrift Ja 3500 105
2014 210 Vårbyg, helsæd Omdrift Ja 3500 109
2014 211 Vårhvede, helsæ Omdrift Ja 3500 103
2014 212 Havre, helsæd Omdrift Ja 3500 86
2014 213 Blandkorn, vårs Omdrift Ja 3500 87
2014 214 Korn + bælgsæd, Omdrift Ja 3500 52
2014 215 Ærtehelsæd Omdrift Ja 3500 0
2014 216 Silomajs Omdrift Ja 3500 135
2014 220 Vinterbyg, hels Omdrift Ja 3500 133
2014 221 Vinterhvede, he Omdrift Ja 3500 142
2014 222 Vinterrug, hels Omdrift Ja 3500 121
2014 223 Vintertertritic Omdrift Ja 3500 137
2014 224 Blandkorn, efte Omdrift Ja 3500 119
2014 230 Vårkorn, grønko Omdrift Ja 3500 99
2014 234 Korn + bælgsæd, Omdrift Ja 3500 61
2014 235 Vinterkorn, grø Omdrift Ja 3500 129
2014 250 Permanent græs Permanent Græs Ja 1800 25
2014 251 Permanent græs Permanent Græs Ja 1800 67
2014 252 Permanent græs Permanent Græs Ja 1800 130
2014 253 Miljøgræs Mvj-t Permanent Græs Ja 1800 80
2014 254 Miljøgræs Mvj-t Permanent Græs Ja 1800 0 Afgrødekoden bliver brugt til
2014 255 Permament græs Permanent Græs Ja 1800 231
2014 256 Permanent græs Permanent Græs Ja 1800 63
2014 257 Permanent græs Permanent Græs Ja 1800 315
2014 258 Permanent græs, Permanent Græs Ja 1800 19
2014 259 Permanent græs, Permanent Græs Ja 1800 179
2014 260 Græs <50% kløve Omdrift Ja 3500 231 I 2014 kunne man indberette
2014 261 Græs> 50% kløve Omdrift Ja 3500 63 I 2014 kunne man indberette



2014 262 Lucerne, lucern Omdrift Ja 3500 63 I 2014 kunne man indberette
2014 263 Græs uden kløve Omdrift Ja 3500 315 I 2014 kunne man indberette
2014 264 Græs/kløvergræs Omdrift Ja 3500 0 I 2014 kunne man indberette
2014 265 Græs, slæt før Omdrift Ja 3500 89 I 2014 kunne man indberette
2014 266 Græs < 50% kløv Omdrift Ja 3500 25 I 2014 kunne man indberette
2014 267 Græs <50% kløve Omdrift Ja 3500 67 I 2014 kunne man indberette
2014 268 Græs < 50% kløv Omdrift Ja 3500 130 I 2014 kunne man indberette
2014 269 Græs, rullegræs Omdrift Ja 3500 210 I 2014 kunne man indberette
2014 270 Græs til udegri Omdrift Ja 3500 180 I 2014 kunne man indberette
2014 271 Rekreative form Permanent Græs Ja 300 0
2014 272 Permanent græs Permanent Græs Ja 1800 288
2014 273 Permanent lucer Permanent Græs Ja 1800 0
2014 274 Perm. lucerne m Permanent Græs Ja 1800 63
2014 275 Permanent rulle Permanent Græs Ja 1800 177
2014 276 Permanent græs/ Permanent Græs Ja 1800 0
2014 277 Permanent kløve Permanent Græs Ja 1800 0
2014 278 Perm.græs og lu Permanent Græs Ja 1800 63
2014 279 Permanent græs Permanent Græs Ja 1800 198
2014 280 Fodersukkerroer Omdrift Ja 3500 168
2014 281 Kålroer Omdrift Ja 3500 151
2014 282 Fodermarvkål Omdrift Ja 3500 101
2014 283 Fodergulerødder Omdrift Ja 3500 139
2014 284 Græs m. Vikke og Omdrift Ja 3500 231
2014 310 Udyrkede landbr Udyrket ja 3500 0
2014 311 Skovrejsning på Skov Ja, i visser tilfælde pga 0 0
2014 312 20-årig udtagni Udyrket Ja, i visser tilfælde pga 3500 0
2014 313 20-årig udtagni Skov Ja, i visser tilfælde pga 1800 0
2014 317 Vådområder med Vådområde Nej 0 0 Ikke aktuelt
2014 318 Mvj ej udtagnin Permanent græs Ja, i visser tilfælde pga 1800 0 Arealet har et tilsagn til enten
2014 319 Mvj udtagning, Udyrket Ja, i visser tilfælde pga 3500 0 Arealet har et tilsagn til enten
2014 320 Braklagte randz Udyrket De fleste vil være 1800 0 Kan være både 3500 og 1800
2014 321 Miljøtiltag, ej Vådområde Ja, i visser tilfælde pga 0 0 De fleste af disse arealer vil
2014 400 Asier Omdrift Ja 3500 120
2014 401 Asparges Omdrift Ja 3500 150
2014 402 Bladselleri Omdrift Ja 3500 200
2014 403 Blomkål Omdrift Ja 3500 240
2014 404 Broccoli Omdrift Ja 3500 200
2014 405 Courgette, squa Omdrift Ja 3500 135
2014 406 Grønkål Omdrift Ja 3500 170
2014 407 Gulerod Omdrift Ja 3500 110
2014 408 Hvidkål Omdrift Ja 3500 270
2014 409 Kinakål Omdrift Ja 3500 180
2014 410 Knoldselleri Omdrift Ja 3500 220
2014 411 Løg Omdrift Ja 3500 150
2014 412 Pastinak Omdrift Ja 3500 150
2014 413 Rodpersille Omdrift Ja 3500 150
2014 415 Porre Omdrift Ja 3500 210
2014 416 Rosenkål Omdrift Ja 3500 225
2014 417 Rødbede Omdrift Ja 3500 165
2014 418 Rødkål Omdrift Ja 3500 250
2014 420 Salat Omdrift Ja 3500 150
2014 421 Savoykål, spids Omdrift Ja 3500 250
2014 422 Spinat Omdrift Ja 3500 105
2014 423 Sukkermajs Omdrift Ja 3500 140
2014 424 Ærter til konsu Omdrift Ja 3500 0
2014 429 Jordskokker, ko Omdrift Ja 3500 150
2014 430 Bladpersille Omdrift Ja 3500 190
2014 431 Purløg Omdrift Ja 3500 285
2014 432 Krydderurter, s Omdrift Ja 3500 190
2014 433 Krydderurter, a Omdrift Ja 3500 190
2014 440 Solhat Omdrift Ja 3500 75
2014 448 Medicinpl., en- Omdrift Ja 3500 80
2014 449 Medicinpl., sta Omdrift Ja 3500 80
2014 450 Grøntsager, and Omdrift Ja 3500 120
2014 500 Buske og træer Omdrift Ja 3500 150
2014 501 Stauder Omdrift Ja 3500 300
2014 502 Blomsterløg Omdrift Ja 3500 300
2014 503 En- og to-årige Omdrift Ja 3500 300
2014 504 Solbær, stiklin Omdrift Ja 3500 100
2014 505 Ribs, stiklinge Omdrift Ja 3500 100
2014 506 Stikkelsbær, st Omdrift Ja 3500 100
2014 507 Hindbær, stikli Omdrift Ja 3500 100
2014 508 Tyttebær, trane Omdrift Ja 3500 100
2014 509 Kvæde Omdrift Ja 3500 100
2014 510 Melon. Omdrift Ja 3500 135
2014 511 Græskar. Omdrift Ja 3500 135
2014 512 Rabarber Omdrift Ja 3500 100
2014 513 Jordbær Omdrift Ja 3500 80
2014 514 Solbær Omdrift Ja 3500 160
2014 515 Ribs Omdrift Ja 3500 160
2014 516 Stikkelsbær Omdrift Ja 3500 100
2014 517 Brombær Omdrift Ja 3500 100
2014 518 Hindbær Omdrift Ja 3500 100
2014 519 Blåbær Omdrift Ja 3500 160
2014 520 Surkirsebær ude Omdrift Ja 3500 150
2014 521 Surkirsebær med Omdrift Ja 3500 200
2014 522 Blomme uden und Omdrift Ja 3500 150
2014 523 Blomme med unde Omdrift Ja 3500 200
2014 524 Sødkirsebær ude Omdrift Ja 3500 150
2014 525 Sødkirsebær med Omdrift Ja 3500 200
2014 526 Hyld Omdrift Ja 3500 200
2014 527 Hassel Omdrift Ja 3500 85
2014 528 Æble Omdrift Ja 3500 140
2014 529 Pærer Omdrift Ja 3500 140
2014 530 Vindruer Omdrift Ja 3500 140
2014 531 Anden træfrugt Omdrift Ja 3500 100



2014 532 Anden buskfrugt Omdrift Ja 3500 85
2014 533 Rønnebær Omdrift Ja 3500 100
2014 534 Hyben Omdrift Ja 3500 100
2014 535 Mispel Omdrift Ja 3500 100
2014 536 Spisedruer Omdrift Ja 3500 140
2014 539 Blandet støtteb Omdrift Ja 3500 100
2014 540 Tomat Ikke Støtteberettiget Nej 3500 2350
2014 541 Agurk Ikke Støtteberettiget Nej 3500 2100
2014 542 Salat Ikke Støtteberettiget Nej 3500 900
2014 543 Andre grøntsage Ikke Støtteberettiget Nej 3500 900
2014 544 Snitblomster / Ikke Støtteberettiget Nej 3500 1100
2014 545 Potteplanter Ikke Støtteberettiget Nej 3500 950
2014 547 Planteskolekult Ikke Støtteberettiget Nej 3500 300
2014 548 Småplanter (en- Ikke Støtteberettiget Nej 3500 300
2014 549 Lukket system 1 Ikke Støtteberettiget Nej 3500 0
2014 550 Lukket system 2 Ikke Støtteberettiget Nej 3500 0
2014 560 Containerplads Ikke Støtteberettiget Nej 3500 550
2014 561 Containerplads Ikke Støtteberettiget Nej 3500 550
2014 562 Containerplads Ikke Støtteberettiget Nej 3500 550
2014 563 Svampe, champig Ikke Støtteberettiget Nej 3500 0
2014 570 Humle Ikke Støtteberettiget Nej 3500 175
2014 579 Tagetes, sygdom Ikke Støtteberettiget Nej 3500 0
2014 580 Skovdrift, alm. Skov Nej 0 0
2014 581 Nyplantning i s Skov Nej 0 15
2014 582 Pyntegrønt, øko Skov Nej 0 90
2014 583 Juletræer/pynte Skov Nej 3500 90
2014 585 Skovrejsn. i pr Skov Nej 0 0
2014 586 Offentlig skovr Skov Nej 0 0
2014 587 Skovrejsning på Skov Nej 0 0
2014 588 Statslig skovre Skov Nej 0 0
2014 589 Bæredygtig skov Skov Nej 0 0
2014 591 Lavskov Skov ja 3500 100
2014 592 Pil Energiafgrøde ja 3500 120
2014 593 Poppel Energiafgrøde ja 3500 120
2014 594 El Skov ja 3500 75
2014 596 Elefantgræs Energiafgrøde ja 3500 75
2014 597 Rørgræs Ikke Støtteberettiget ja 3500 75
2014 598 Sorrel Ikke Støtteberettiget ja 3500 150
2014 650 Chrysanthemum G Omdrift Ja 3500 60
2014 651 Dildfrø Omdrift Ja 3500 90
2014 652 Kinesisk kålfrø Omdrift Ja 3500 140
2014 653 Karsefrø Omdrift Ja 3500 120
2014 654 Roquettefrø Omdrift Ja 3500 110
2014 655 Radissefrø Omdrift Ja 3500 120
2014 656 Bladbedefrø, rø Omdrift Ja 3500 210
2014 657 Grønkålfrø Omdrift Ja 3500 160
2014 658 Gulerodsfrø Omdrift Ja 3500 160
2014 659 Kålfrø (hvid- o Omdrift Ja 3500 200
2014 660 Persillefrø Omdrift Ja 3500 210
2014 661 Kørvelfrø Omdrift Ja 3500 180
2014 662 Majroefrø Omdrift Ja 3500 160
2014 663 Pastinakfrø Omdrift Ja 3500 120
2014 664 Skorzonerrodfrø Omdrift Ja 3500 150
2014 665 Havrerodfrø Omdrift Ja 3500 150
2014 666 Purløgfrø Omdrift Ja 3500 120
2014 667 Timianfrø Omdrift Ja 3500 120
2014 668 Blomsterfrø Omdrift Ja 3500 60
2014 669 Andet havefrø Omdrift Ja 3500 110
2014 900 Øvrige afgrøder Ikke Støtteberettiget Nej 0 60 Støttesatsen bør nok afgøres i
2014 903 Lysåbne arealer Ikke Støtteberettiget Nej 1800 0
2014 905 Anden anvendels Ikke Støtteberettiget Nej 0 0
2014 906 Afmeldte areale Ikke Støtteberettiget Nej 300 0
2014 907 Økologisk natur Ikke Støtteberettiget Nej 300 0
2014 908 Naturarealer, a Ikke Støtteberettiget Nej 300 0
2014 910 Ikke anmeldt ma Ikke Støtteberettiget Nej 1800 0
2014 998 Ukendt afgrøde Ikke Støtteberettiget Nej 0 0
2014 999 Ugyldig afgrøde Ikke Støtteberettiget Nej 0 0
2014 9996 Ukendt skov Skov Ja 0 0
2014 9997 Ukendt afgrøde Omdrift Ja 3500 110
2014 9998 Ukendt græs u. for Permanent Græs Ja 1800 70
2014 9999 Ukendt Naturområde Ukendt Naturområde Nej 0 0



Forord
Dette regneark er primært udarbejdet af Karsten Wandall, Vejle Amt, og kan anvendes som et
hjælpemiddel til beregning af kvælstoffjernelse for VMPII og VMPIII vådområdeprojekter.
Naturstyrelsen har i marts 2011 og senest i december 2013 foretaget en række mindre
ændringer, præciseringer og automatiseringer i beregningerne. Regnearket er udarbejdet ud
fra Miljøministeriets notat: "Kortfattet vejledning til beregning af kvælstoffjernelse for VMPII",
som findes i en  opdatereret version Naturstyrelsens vejledning i Kvælstofberegninger (juli
2013) på Naturstyrelsens hjemmeside:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekttyper/Vandprojekter/Viden
/Naeringsstoffer/Kvaelstoffjernelse/. Der henvises også til ovennævnte notat i Vejledningen til
ansøgning om tilskud om anlæg af vådområder samt reservation af midler til fastholdelse og
pleje, 2007. Regnearket skal anvendes med omtanke og skal bruges sammen med

Naturstyrelsen december 2013
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VMPII-vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: Boest Mose

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= 474 mm
Andelen af sandjord i oplandet i %
S= 81,1690859 %
Andelen af dyrket areal i oplandet i %
D= 71,9497842 %
Oplandets størrelse i ha
Areal= 509,8 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab = 25,9 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 13.216 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= 474 mm
Andelen af sandjord1 i oplandet i % 1Hvis Arealinformation.dk benyttes er det kategorierne grovsandet jord,
S= 68,4527796 % fintsandet jord og lerblandet sandjord der indgår som sandjord
Andelen af dyrket areal i oplandet i % 2Her indtastes det drænede direkte oplands størrelse
D= 66,9792364 %
Oplandets2 størrelse i ha Overrislings/nedsivningsområdets størrelse i ha
Areal= 74,65 ha Areal af overrislings/nedsivningsområdet 6,449 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab = 18,2 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 1.356 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: 16,8 ha agerjord inkl. brakjord 47,5 kg N/ha (ref. 1) 45-50
Ager, brak: 0 ha vedvarende græs 7,5 kg N/ha (ref. 1) 5-10
Vedv. græs: 2,8 ha natur* 2,5 kg N/ha (ref. 1) 0-5
Natur*: 6,56 ha *Natur er bl.a. §3 områder som hede, natureng samt skov.
Sum 26               ha

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

Uddata: Beregnet årlig N-udvaskning
Agerjord: 798 kg N
Ager, brak: - kg N
Vedv. græs: 21 kg N
Natur: 16 kg N

Sum = 835 kg N



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

Vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt:

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

1,061 100 1Der kan kun medregnes areal i en afstand < 100 m fra
0,938 37 vandløbet

- 2Oversvømmelsens varighed må ikke overstige 100 dage

Oversv.ha.dage, sum: 140,806 ha*døgn
Omsætningsrate3 1 kg N/ha pr. døgn 3N-konc. over 2-3 mg/l i årsgens. kan fjerne 1 kg N/ha

N-konc. over 5 mg/l i årsgens. kan fjerne 1,5 kg N/ha
Uddata: N-fjernelse = 141 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
1.356 kg N en særskilt forklaring.

Kvælstofomsætning ved overrisling/nedsivning
50 % 12 Areal af opland/nedsivningsområdet1

1Hvis forholdet er større end 30 er det sandsynligt at den
Uddata: N-fjernelse = 678 kg N hydrauliske belastning er for høj

Ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet

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

Beregnet udvaskning fra fremtidigt naturområde
Projektområde: 26,16 ha
Udvaskning: 2 kg N/ha 0-5 kg N/ha
Samlet udvaskning = 52 kg N

Uddata: Ekstensivering af landbrug = 783 kg N

Vådområdeprojektets samlede N-reduktion

Oversvømmelse med vandløbsvand: 141 kg N
Reduktion i bidrag fra direkte opland: 678 kg N
Ekstensivering af landbrug: 783 kg N
Sødannelse - Metode 1 - kg N
Sødannelse - Metode 2 - kg N
TOTAL: 1.602 kg N



Projektareal: 26 ha
N-red. pr ha proj.område: 61 kg N/ha
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VMPII-vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt:

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 m3

Vandløbets vandføring 0,07662519 m3/sek Beregnet fra fanebladet "Tilførsel"
Vandtilførsel til sø1 % 1Her angives hvor stor en %-del af vandløbets vandføring der tilføres søen -
Q,middel vandføring til sø 0 m3/sek hvis hele vandløbet ledes gennem søen, angives 100%

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

Nret (%) = - %

N tilførsel til sø2 0 kg N 2Beregnet fra N-tab fra vandløbsoplandet, overført fra tilførselsskemaet samt
vandtilførsel

N-reduktion i søen 0 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



Dette regneark er et støtteværktøj til "Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder" version september 2016. De anvendte henvisninger til afnsit er til afsnit i denne vejledning.
Den nødvendige information intastes i de hvide felter og indgår jf. formlerne præsenteret i vejledningen i beregningene i de lyse farvede felter.
Bemærk!!! Hvis regnearket åbnes igen for editering må man ikke aktivere "MACROS has been disabled" Man skal ignorere den gule Bjælke og IKKE "enable content" Herefter kan fejlindtastninger rettes

Projektnavn Boest Mose
Data om projektområdet
Projektområdets areal 26,16 ha
Oplandsareal til projektområde 74,65 ha Bestemmes via GIS procedure jf. afsnit 3.4

Årlig nedbør 835 mm år-1 Gennemsnitlig årlig nedbør for 10-årig periode baseret på data fra DMI
Korrektion af nedbør for læforhold Moderat læ Kendes forholdene ikke, vælges moderat læ
Korrigeret årlig nedbør 1010 mm år-1 Bestemt jf. bilag 2
Potentiel fordampning 536 mm år-1 Gennemsnitlig årlig potentiel fordampning for 10-årig periode baseret på data fra DMI
Nettonedbør 474 mm år-1 Bestemt jf. afsnit 3.5

Base flow index (BFI) og overfladenær strømning
BFI regnes på baggrund af karakteristika for området (jf. afsnit 3.3) Simplificeret figur 3.3

Andel af sandjord (js) 68,45277964 % Bestemmes fra jordbundskort
Andelen af humusjord (j9) 24,91627595 % Bestemmes fra jordbundskort
Georegion 6 Bestemmes fra figur 3.3 (mere detaljeret i vejledningen)

Beregnet BFI 0,95 Bestemt jf. afsnit 3.3

Overfladenær strømning (QOF) 17.705 m3 år-1 (QOF = (1-BFI) * nettonedbør * oplandsareal)

Bestemmelse af vandgennemstrømning (kapitel 3)
Vandgennemstrømningen bestemmes for hvert prøvefelt. Beregningerne følger beskrivelsen i kapitel 3

ID for
prøvefelt

Areal af
prøvefelt

(ha)

 QOF,areal

(afsnit 3.2)
(mm år-1)

Grundsvandsdybde
(m) Permeabilitet

Drænings-
intensitet

(jf. afsnit 3.6)
Drænings-

faktor

Gennemstrømning
(afsnit 3.2)

(Qfelt;mm år-1)

1 1,52 0 1,00 0 Moderat (<25%) 0,5 0
2 1,49 68 0,50 0 Moderat (<25%) 0,5 474
3 1,55 68 0,25 0 Moderat (<25%) 0,5 474
4 1,56 0 1,00 0 Moderat (<25%) 0,5 0
5 1,48 23 0,50 0 Moderat (<25%) 0,5 474
6 1,52 68 0,25 0 Moderat (<25%) 0,5 474
7 1,50 0 1,00 0 Moderat (<25%) 0,5 0
8 1,49 0 1,00 0,5 Moderat (<25%) 0,5 0
9 1,50 68 0,25 0 Moderat (<25%) 0,5 474

10 1,51 68 0,50 0 Moderat (<25%) 0,5 474
11 1,50 23 0,50 0 Moderat (<25%) 0,5 474
12 1,51 68 0,25 0 Moderat (<25%) 0,5 474
13 1,49 23 0,75 0 Moderat (<25%) 0,5 474
14 1,52 68 0,25 0 Moderat (<25%) 0,5 474
15 1,82 68 0,25 0 Moderat (<25%) 0,5 474
16 1,50 68 0,50 0 Moderat (<25%) 0,5 474
17 1,50 0 1,00 0 Moderat (<25%) 0,5 0
18 1,49 0 1,00 0 Moderat (<25%) 0,5 0
19 1,67 68 0,25 0 Moderat (<25%) 0,5 474
20 1,35 23 0,50 0,5 Moderat (<25%) 0,5 474
21 1,25 68 0,25 0 Moderat (<25%) 0,5 474

Delvist vådt >50

Delvist vådt <50

Tørt >50

Tørt >50

Delvist vådt <50

Delvist vådt <50

Delvist vådt <50

Delvist vådt >50

Delvist vådt <50

Delvist vådt >50

Delvist vådt <50

Delvist vådt <50

>50

Delvist vådt <50

Delvist vådt >50

Tørt >50

Tørt >50

Bestemmelse af vandstrømning gennem projektområdet (kapitel 3)

Anvendes kun ved delvist vådt

Tekstur

Tørt >50

Delvist vådt <50

Delvist vådt <50

Type af område

Prøvefeltes placering over vandløbets
sommer-middelvandstand

(jf. afsnit 3.2)

Tabel til bestemmelse af permeabilitet (flere detaljer finde i afsnit 2.2 + 3.7)Type af område

Tekstur og permeabilitet bestemmes vha. tabel 2.1

Delvist vådt <50

Tørt





Fosforfrigivelse fra projektområder
Frigivelsen beregnes ud fra proceduren beskrevet i kapitel 6 i vejledning.

ID for
prøvefelt

Jordkernes
længde

(m)

Volumenvægt
(ligning 6.3)

(kg m-3)
PBD (0-30 cm)

(mg P kg tør jord-1)
FeBD (0-30 cm)

(mg Fe kg tør jord-1)

FeBD:PBD

(ligning 6.2)
molforhold

Frigivelses rate
(ligning 6.1)

(kg P ha-1 mm-1)
Fosfor tab (kg

P år-1)
PBD pulje

(kg P ha-1) PBD total (kg P)
1 0,22 1870 160 600 2,1 0,125 0 898 1360

2 0,25 1880 150 220 0,8 0,286 201 846 1257

3 0,25 1670 160 200 0,7 0,329 242 802 1242

4 0,25 1850 120 130 0,6 0,373 0 666 1036

5 0,25 1870 91 160 1,0 0,244 171 511 754

6 0,25 1560 77 100 0,7 0,318 229 360 547

7 0,25 1150 130 470 2,0 0,129 0 449 673

8 0,23 1530 67 190 1,6 0,160 0 308 459

9 0,25 1850 75 83 0,6 0,366 261 416 626

10 0,25 1580 79 77 0,5 0,409 294 374 567

11 0,25 1590 54 91 0,9 0,253 181 258 388

12 0,22 1620 50 75 0,8 0,280 200 243 366

13 0,24 1810 87 310 2,0 0,131 93 472 704

14 0,25 887 59 200 1,9 0,137 98 157 238

15 0,25 1620 45 52 0,6 0,352 304 219 398

16 0,22 662 19 140 4,1 0,069 49 38 57

17 0,25 1790 73 890 6,8 0,045 0 392 589

18 0,22 1850 41 1.000 13,5 0,024 0 228 339

19 0,24 1230 17 220 7,2 0,042 33 63 105

20 0,22 490 10 97 5,4 0,054 35 15 20

21 0,19 118 16 240 8,3 0,037 22 6 7

(areal*Qfelt*frigivelses rate)

Samlet fosforfrigivelse fra projektområdet
kg år-1

Samlet fosfor (PBD) pulje i projektområdet
kg

Fosfortilbageholdelse ved sedimentation
Tilbageholdelsen beregnes ud fra proceduren beskrevet i kapitel 4 og 5 i vejledning, og er afhænger af typen af vådområde. Fosfor balancen er beregnet jf. kapitel 8.

Type af projekt A B Der kan indsættes op til 3 typer. DVS en i hver boks i drop down menuen
A: Overrisling med drænvand
B: Oversvømmelse med vandløbsvand
C: Sødannelse

Total Typer Projektareal Projektareal - type areal Kommentar
Areal af type A B C 6,449 1,999 8,448 26,16 17,712 Ok

A: Overrisling (kapitel 4)
Drænet oplandsareal 74,65 ha Obs! Indsæt 0 hvis der ikke er overrisling
Fosfortilbageholdelse 4,6 kg P år-1 beregnes ud fra en vejledende værdi på 0.062 kg ha-1 år-1

B: Oversvømmelse (kapitel 5)
Vandløbstype 1

1: Oplandsareal <10 km2, dog min. 2 km2

2: Oplandsareal 10-100 km2
3: Oplandsareal >100 km2

Der må maks. regnes sedimentation for et område op til 25 meter fra vandløbet (oversvømmet areal)
Oversvømmet areal bestemmes efter kapitel 5 i vejledningen - manuel eller modelberegnet

Manuelt beregnet oversvømmet areal
Vandløbsstrækning Længde af vandløbsstrækning grænsende op til projektområdet
Bredde for sedimentationsområde m
Oversvømmet areal ha

Modelberegnet oversvømmet areal
Modelberegnet oversvømmet areal 1,999 ha
Oversvømmelseshyppighed antal dage år-1

Dage med oversvømmelse 100 dage

Forventet tab af partikelbundet fosfor fra oplandet (beregnes med lingning 2, kapitel 5)
Årsafstrømning 1010 mm år-1

Qflom 51 mm år-1

Andel sandjord i opland (S) 68 %
Andel landbrugsjord i opland (A) 71,65462004 %
Hældning på vandløb (SL) 2 ‰ eller m/km
Andel af eng/mose i opland (EM) 8,82984958 %
Partikelbundet P (PP) 0,1 kg P ha-1 år-1

0,019 0,01

0,052 0,01

0,072 0,01

0,079 0,01

0,026 0,01

0,072 0,01

0,039 0,01

0,077 0,01

0,063 0,01

0,070 0,01

0,051 0,01

0,070 0,01

0,082 0,01

0,082 0,01

0,004 0,01

0,069 0,01

0,083 0,01

0,062 0,01

0,083 0,01

Fosforbalance for projektområdet

Vægt af ovntørret prøve
(kg)

Jordkernes radius
(m)

11732

2413

0,073 0,01

0,074 0,01



Fosfordeponeringsrate 0,5 kg P oversvømmet ha-1 år-1

Fosfordeponering 100,0 kg P år-1

C: Sødannelse (kapitel 8)
 (kapitel 8 i vejledningen).
Fosfortilbageholdelse 0,0 kg P år-1 Obs!! Ny viden: I nyretablerede søer er der IKKE P tilbageholdelse

Total fosforreduktion (A+B+C) -2309 kg P år-1 Negative tal=frigivelse positive tal=reduktion





ID for prøvefeltAreal af fosforfelt Permabilitet ID for prøvefeltTørstof Fosfor (P)
- ha - - % mg/kg ts.
1 1,52 01 88 160
2 1,49 02 78 150
3 1,55 03 82 160
4 1,56 04 87 120
5 1,48 05 82 91
6 1,52 06 78 77
7 1,50 07 88 130
8 1,49 08 81 67
9 1,50 09 78 75

10 1,51 10 82 79
11 1,50 11 84 54
12 1,51 12 77 50
13 1,49 13 83 87
14 1,52 14 65 59
15 1,82 15 80 45
16 1,50 16 78 < 19
17 1,50 17 89 73
18 1,49 18 88 41
19 1,67 19 73 17
20 1,35 20 74 < 10
21 1,25 21 22 16



Rumvægt Jern (Fe) Koordinat UTM 32 Koordinat UTM 32 Jordkernens længde
kg/m³ mg/kg ts. x y m

1870 600 526.104,98247698 6.205.419,5747917 0,22
1880 220 526.153,93805457 6.205.400,6286481 0,25
1670 200 526.196,56082374 6.205.389,5808968 0,25
1850 130 526.256,57407852 6.205.362,7363610 0,25
1870 160 526.210,76841346 6.205.184,3026806 0,25
1560 100 526.112,87374998 6.205.165,3565371 0,25
1150 470 526.040,23610757 6.205.163,7868566 0,25
1530 190 525.999,88919143 6.205.035,3030091 0,23
1850 83 526.166,26559179 6.204.976,3450098 0,25
1580 77 526.194,98586748 6.205.065,8767859 0,25
1590 91 526.314,98763952 6.204.964,8273542 0,25
1620 75 526.206,02705299 6.204.889,0227840 0,22
1810 310 525.989,70557373 6.204.958,4986424 0,24

887 200 525.969,18166727 6.204.890,6024625 0,25
1620 52 526.199,71073626 6.204.816,3875687 0,25

662 140 525.951,79942750 6.204.830,5946769 0,22
1790 890 525.850,74660565 6.204.726,3958862 0,25
1850 1000 525.899,70218323 6.204.690,0632816 0,22
1230 220 525.983,38101115 6.204.710,5891037 0,24

490 97 525.967,60671101 6.204.581,1054597 0,22
118 240 526.074,97584959 6.204.707,4397447 0,19



Jordkernens radius Volumenvægt Omkreds Rumfang Vægt
m kg/m³ m m3 Kg

0,0075 0,000176715 3,88772E-05 0,072700381
0,0075 0,000176715 4,41786E-05 0,083055856
0,0075 0,000176715 4,41786E-05 0,07377834
0,0075 0,000176715 4,41786E-05 0,081730496
0,0075 0,000176715 4,41786E-05 0,082614069
0,0075 0,000176715 4,41786E-05 0,068918689
0,0075 0,000176715 4,41786E-05 0,050805444
0,0075 0,000176715 4,06444E-05 0,062185863
0,0075 0,000176715 4,41786E-05 0,081730496
0,0075 0,000176715 4,41786E-05 0,069802262
0,0075 0,000176715 4,41786E-05 0,070244048
0,0075 0,000176715 3,88772E-05 0,062981079
0,0075 0,000176715 4,24115E-05 0,076764816
0,0075 0,000176715 4,41786E-05 0,03918646
0,0075 0,000176715 4,41786E-05 0,071569408
0,0075 0,000176715 3,88772E-05 0,025736712
0,0075 0,000176715 4,41786E-05 0,079079778
0,0075 0,000176715 3,88772E-05 0,071922837
0,0075 0,000176715 4,24115E-05 0,052166146
0,0075 0,000176715 3,88772E-05 0,019049832
0,0075 0,000176715 3,35758E-05 0,003961941



Oventørret prøve vægt

0,063976335
0,064783568
0,060498239
0,071105532
0,067743537
0,053756577

0,04470879
0,050370549
0,063749787
0,057237855
0,059005001
0,048495431
0,063714798
0,025471199
0,057255526
0,020074636
0,070381002
0,063292096
0,038081287
0,014096876
0,000871627
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