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1.

INDLEDNING
I forbindelse med EU’s vandrammedirektiv og aftalen om vådområdeindsatsen gældende for 2017-20211 ønsker Naturstyrelsen at udføre en forundersøgelse, der skal
belyse muligheden for at etablere et vådområde ved Sverdrup Bæk i Haderslev Kommune. Projektets formål er at reducere udvaskningen af kvælstof og fosfor til Haderslev Fjord. Projektet er prioriteret af Vandoplandsstyregruppen (VOS) for hovedvandopland Lillebælt, og indskrevet i Vandoplandsplanen (VOP).
Vådområdeordningerne er tilskudsordninger til at genskabe naturlige vandforhold de
steder i landskabet, som er velegnede til det, for derved at mindske kvælstof- og fosforudledningen til eksempelvis indre fjorde. Vådområdeprojekter placeres på lavtliggende landbrugsarealer, som omdannes til natur. Indsatsen sker i overensstemmelse
med EU's vandrammedirektiv og er en del af det danske landdistriktsprogram 201620, der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Ordningen er dermed medfinansieret af EU.
For at opfylde målene i EU’s vandrammedirektiv om ”god tilstand” eller ”godt økologisk
potentiale” i alle vandområder er der vedtaget i alt 4 vandområdeplaner fordelt i 23
vandplaner baseret på hovedvandoplande, som dækker indsatsen i Danmark. Kvælstofvådområderne skal bidrage med en reduktion af kvælstofudledningen med 1.250
tons til de indre farvande i perioden fra 2016-2021. Der forventes i alt afsat ca. 1,6
mia.kr. til kvælstofvådområdeindsatsen i perioden 2016-2021. Kravet til de nye potentielle vådområder er, at der skal være en kvælstofreducerende effekt på minimum 90
kg N pr. ha.
Det fremgår af Naturstyrelsens udbudsmateriale, at der forventes etableret et projektområde inden for et undersøgelsesområde på i størrelsesordenen 36 ha.
I rapporten refereres der til et undersøgelsesområde og et projektområde. Undersøgelsesområdet er det areal, der oprindelig blev udpeget i forbindelse med screeningen
for potentielt egnede arealer. Projektområdet (det tekniske projektområde) er det område, som i forundersøgelsen er blevet vurderet til at blive påvirket ved gennemførelse
af de foreslåede projekttiltag. Projektområdet vil efterfølgende blive justeret til et endeligt projektområde gennem den arrondering, der finder sted i forbindelse med den
ejendomsmæssige undersøgelse.

1.1.

Baggrund
Det bemærkes, at der d. 31. januar 2018 blev afholdt opstartsmøde mellem repræsentanter fra Naturstyrelsen Haderslev, Naturstyrelsen og Orbicon. Her blev det blandt
andet besluttet, at der er et behov for en registrering eller vurdering af naturkvaliteten

1

https://mst.dk/media/115012/ny-aftale-17-21-end.pdf
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på §3 arealer inden for undersøgelsesområdet, og at der i den forbindelse rettes henvendes til Haderslev Kommune, som er myndighed på naturbeskyttelsesloven.
Efter opstartsmødet blev der noteret følgende forslag til udformning af projektet.
•

Det private vandløb som afvander mod nord, udgår af undersøgelsesområdet,

•

Undersøgelsesområdet ved Sverdrup Bæk udspringer i en kløft, hvor vandløbet har indløb til en rørlagt vandløbsstrækning Figur 1.1.1. Den rørlagte
strækning er delvis faldet sammen, således vandføring foregår dels gennem
røret og dels til terræn Figur 1.1.2. Da oplandet er lille, besluttes det at arbejde videre med et scenarie, hvor den rørlagte strækning sløjfes og vandløbet bringes til overrisling med hensyn til at optimere kvælstofreduktionen.

•

Den centrale del af undersøgelsesområdet er meget vandlidende, som vil besværliggøre anlægsarbejde, hvorfor der tilsigtes en afskæring af undersøgelsesområdet umiddelbart nedstrøms, hvor det rørlagte vandløb har udløb.
Samtidig er der eksisterende natur, som ikke med fordel vil få en ændret tilstand. Den centrale del af undersøgelsesområdet ved Sverdrup Bæk ses på
Figur 1.1.3.

da oplandet er for lille, sammenholdt med at hele området er registreret som
natur, hvorfor det ikke vurderes muligt at et projektforslag vil kunne leve op til
kriterierne om en kvælstofreduktion på 90 kg kvælstof pr. hektar projektområde.

Figur 1.1.1 Indløb til den rørlagte strækning af Sverdrup Bæk, som løber i en brønd i venstre side af billedet.
I baggrunden ses den åbne opstrøms strækning af Sverdrup Bæk, der er klassificeret som naturvandløb.
Midt i billedet ses et vandingssted til kreaturer.
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Figur 1.1.2 Samme placering som billede 3, set mod vest-sydvest. I fjerneste venstre hjørne findes en
brønd, hvor rørledningen løber igennem, inden den fortsætter ud i engene (markeret med en rød cirkel).

Figur 1.1.3 Midt i undersøgelsesområdet ved Sverdrup Bæk, retning vest. Vandløbet findes ude midt i engene og løber langs træerne. Til venstre findes en mindre skov.
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2.

REGISTRERINGER

2.1.

Lokalitetsbeskrivelse og udviklingshistorie

2.1.1

Lokalitetsbeskrivelse
Undersøgelsesområdet er beliggende i Haderslev Kommune og ligger ca. 5 km øst for
Haderslev. Det samlede undersøgelsesområde er på ca. 36 hektar. Området afvander
til Haderslev fjord. Oversigtskortet for områdets geografiske placering og udstrækning
kan ses på Figur 2.1.1. Vandløbene i den sydlige del af undersøgelsesområdet er
Sverdrup Bæk og tilløb til Sverdrup Bæk, som begge er offentlige vandløb.

Figur 2.1.1 Oversigtskort som viser undersøgelsesområdes geografiske placering. Den røde streg markerer
undersøgelsesområdet.

2.1.2

Udviklingshistorie
Områdets udviklingshistorie er undersøgt ved sammenligning af ældre kortmaterialer
med de nyeste 4-cm kort og luftfotos. Der er ikke nogen høje målebordsblade for dette
område, men af de preussiske kort fra 1877-78 fremstår området som eng i de lavtliggende områder langs vandløbet Sverdrup Bæk og tilløbet til Sverdrup Bæk, samt det
nordlige vandløb. Resten af området fremstår som kuperet terræn med agerjord (Figur
2.1.2).
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Figur 2.1.2 Undersøgelsesområdet på de preussiske kort fra 1877-78. Den røde streg markerer undersøgelsesområdet.

De lave målebordsblade fra først i 1900-tallet ligner i store træk de preussiske kort
med hensyn til hvilke arealer, der fremstår som engarealer og opdyrkerede arealer.
Sverdrup Bæk, tilløb til Sverdrup Bæk og det nordlige vandløb ser dog ud til at være
blevet udrettet på de lave målebordsblade. Udsnit af det lave målebordblad kan ses
på Figur 2.1.3.

Figur 2.1.3 Oversigtskort som viser det lave målebordblad fra først i 1900-tallet. Den røde streg markerer
undersøgelsesområdet.
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På luftfoto fra 1954 (Figur 2.1.4) kan man fornemme, at områderne fremstår som i dag
med landbrug i det høje terræn og engarealer med eller uden afgræsning i det lave
terræn.

Figur 2.1.4 Undersøgelsesområdet vist med rødt på baggrundskort af luftfoto fra 1954.

2.2.

Data og beregningsgrundlag

2.2.1

Vandløbsopmåling
I forbindelse med forundersøgelsen har Orbicon i juni 2018 gennemført en opmåling
af Sverdrup Bæk inden for undersøgelsesområdet. Vandløbsopmålingen er gennemført med en intensitet, der muliggør pålidelige vandspejlsberegninger.
Længdeprofil for vandløbsstrækningen med beregnede karakteristiske afstrømninger
fremgår af bilag 1 for Sverdrup Bæk. I hovedtræk er der ikke de nævneværdige afvigelser fra den oprindelige opmåling fra 1997, som danner grundlaget for regulativet og
den nye opmåling foretaget i 2018.

2.2.2

Højdemodel
En digital højdemodel for projektområdet er downloadet fra Geodatastyrelsens hjemmeside som 0,4 m grid i højde system DVR90. Højdemodellen er udarbejdet på baggrund af laserscanning fra fly.
I forbindelse med forundersøgelsen er der gennemført en kontrol af højdemodellen.
Leverandøren af højdemodellen (fra flyscanning) oplyser, at usikkerheden på det enkelte punkt er 6 - 10 cm, når det drejer sig om faste overflader. For at kontrollere dette
er der i forbindelse med opmålingsarbejdet i området gennemført opmåling af i alt 45
punkter på faste overflader (asfalterede veje). Punkterne er generelt opmålt på Øvej
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med en afstand mellem 2 - 3 meter. Punkterne er alle opmålt med GPS udstyr, og de
opmålte koter er sammenlignet med koterne for de tilsvarende punkter i højdemodellen (Figur 2.2.1).

Forskel (DTM minus opmåling)

0
-0.02
-0.04

Meter

-0.06
-0.08
-0.1
-0.12
-0.14

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Punkt nr.

Figur 2.2.1 Kontrol af højdemodellen downloadet fra Geodatastyrelsen. Figuren viser forskellen mellem højdemodellen og tilsvarende opmålte punkter. Negative værdier betyder således, at højdemodellen ligger lavere end de tilsvarende opmålte punkter og omvendt.

Resultatet af kontrollen er, at usikkerheden på højdemodellens koter i al væsentlighed
er som oplyst af leverandørerne. Den gennemsnitlige forskel mellem højdemodellen
og opmålte punkter er -0,07 m. Den mindste forskel er -0,03 m, mens den største forskel er -0,12 m. Højdemodellen vurderes således at være forbundet med de usikkerheder, der er normale for tilsvarende opgaver, idet usikkerheden ligger inden for leverandørens usikkerhed på 5-10 cm. Da de gennemsnitlige forskelle i nærværende projekt ligger inden for den opgivne usikkerhed, vurderes det unødvendigt at foretage tilpasninger i højdemodellen.
2.3.

Vandløbsforhold

2.3.1

Regulativmæssige forhold
Sverdrup Bæk inkl. tilløb er omfattet af regulativet for Sverdrup Bæk i Haderslev Kommune. Vandløbet er i alt 1.438 m og har udløb i Haderslev Fjord. Regulativet er vedtaget i 1997/98.
Vandløbet er rørlagt med en rørdiameter på ø50 cm fra sit udspring indtil st. 484. Fra
st. 484-637 er vandløbet et naturvandløb og har derfor ingen dimensioner. Fra st. 637-
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993 er vandløbet igen rørlagt med en rørdiameter på ø50. Fra st. 993 til udløbet i Haderslev Fjord i st. 1438 er vandløbet åbent med en regulativmæssig bundbredde på
60 cm.
2.3.2

Vedligeholdelse
Behovet for vedligeholdelse af bund og brinker styres af vandføringsevnen i den grødefri periode ud fra vandløbets fastlagte geometriske skikkelse. Den vandløbsstrækning, der henligger som naturvandløb vedligeholdes normalt ikke.
Vedligeholdelsen af grøde foregår ved skæring af grøde i en snoet strømrende i perioden 1. maj til 31. oktober. Grødeskæringen foretages efter behov, dog maks. 2 gange
om året. Grødeskæringerne foretages normalt inden 1. august og 1. november.

2.4.

Dræn
Der er i forbindelse med forundersøgelsen søgt drænoplysninger i Orbicons drænarkiv, og det fremgår heraf, at der gennem tiden er gennemført et intensivt afvandingsarbejde i området. Alle hoveddræn, som fremgår af Orbicons drænarkiv, er digitaliserede, og de fremgår af tegninger 001 og 003.
De kendte dræn i området, som blev målt op i forbindelse med vandløbsopmålingen,
fremgår af tegninger 001 og 003. Det skal bemærkes, at udløbet af dræn er målt op,
men det præcise omfang af drænsystemerne, inkl. længde og placering, er ukendt.

2.5.

Hydrologiske forhold

2.5.1

Oplande
De topografiske oplande er beregnet på baggrund af data fra Orbicons oplandsdatabase. Størrelsen af de topografiske oplande for Sverdrup Bæk fremgår af Tabel 2.5.1
og kan ses på Figur 2.5.1.
Tabel 2.5.1 Relevante topografiske oplande i undersøgelsesområdet.

Vandløb

Projektlokalitet

Opland
ha

Sverdrup Bæk

Nedre ende af undersøgelsesområdet (udløb i Ha-

192

derslev Fjord).
Tilløb 1
Vandløb Nord

Tilløb til Sverdrup Bæk

96,8

Udløb af Tilløb 1

27,8
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Figur 2.5.1 Relevante topografiske oplande i undersøgelsesområdet.

2.5.2

Karakteristiske afstrømninger
Til vurdering af afstrømningsforholdene i Sverdrup Bæk inkl. tilløb er der anvendt data
fra følgende hydrometriske målestationer: 37.09 Sillerup Bæk, Vadbro (opland 30,37
km2, 1986-2017) og målestation 37.04 Taps Å, Christiansfeld (opland 65,14 km2, 1975
– 1990).
På baggrund af det nævnte datagrundlag har Orbicon estimeret de i Tabel 2.5.2 viste
karakteristiske afstrømninger for Sverdrup Bæk.
Tabel 2.5.2 Karakteristiske afstrømninger (l/sek/km²) for Sverdrup Bæk.

Afstrømning
(l/s/km2)

Sommer-

Sommer

Vinter-

Vinter

Års-

10 års

middel

median-

middel

median-

middel

maks.

10,4

114,1

maks.
Sverdrup Bæk

2.5.3

4,2

22,0

maks.
14,9

72,0

Vandstande
Til belysning af vandstanden i projektområdet er der gennemført vandspejlsberegninger ved hjælp af Orbicons vandspejlsberegningsprogram VASP. Beregningerne er
gennemført for de 6 karakteristiske afstrømninger sommermiddel, sommermedian
maksimum, vintermiddel, vintermedian maksimum, årsmiddel og 10-års maksimum.
Ved beregningerne er der anvendt Manningtal 10 om sommeren og 20 om vinteren.
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De anvendte Manningtal for sommer og vinter er erfaringstal, da der ikke findes målestationer på vandløbene til at beregne de aktuelle Manningtal.
De beregnede vandstande ned gennem undersøgelsesområdet fremgår af længdeprofilet for Sverdrup Bæk (bilag 1).
Det fremgår af beregningerne, at sommermiddel-, vintermiddel- og årsmiddelvandstanden i vandløbet stort set er ens på hele strækningen gennem undersøgelsesområdet, selvom vandføringen er størst i vinterhalvåret. At sommermiddelvandstanden er
på samme niveau som vintermiddelvandstanden skyldes, at der er grøde i vandløbene
om sommeren, og at grøden øger ruheden i vandløbet (reducerer Manningtallet).
Denne forskel er der taget højde for i valget af Manningtal.
2.5.4

Vandbalance
Tilførslen af kvælstof til et vådområde er bestemt af vandtransporten fra vådområdets
opland og ud i vådområdet. For at kunne foretage en vurdering af kvælstoftransporten
fra det laterale opland til vådområdet, er det nødvendigt med et kendskab til vandbalancen for området.
Vandbalanceligningen er givet ved:
N = Eakt + A0 + Au + R, DMU (Hoffmann m.fl. 2003)
hvor N er lig med den korrigerede nedbør, Eakt er den aktuelle fordampning, A0 er overfladisk afstrømning fra hele nedbørsområdet (nettonedbør), Au er udsivning eller
indsivning af dybereliggende grundvand fra/til nedbørsområdet og R er opmagasinering af vand på jorden og i jordmagasiner. Da de hydrologiske data er indhentet for en
periode på 10 år (klimatiske referenceperiode, 1990 - 2000), vil der ikke være nogen
magasinændringer af betydning, hvorfor magasinleddet (R) kan negligeres. Da nedbørsområdet er karakteriseret ud fra det topografiske opland, kan ”grundvandstyveri”
de enkelte nedbørsområder imellem ikke udelukkes. ”Grundvandstyveri” kan medføre
en afvigelse i det faktiske nedbørsområde, f.eks. hvis grundvandsspejlet hælder anderledes end topografien, og/eller hvis der i væsentligt omfang er drænet på tværs af
vandskel. Et væsentligt eksempel fra Jylland er, at Nørreå vest for Viborg ”stjæler”
vandføring fra Karup Å svarende til ca. 500 l/sek.
Selv om der eventuelt tilføres en del grundvand til området, er det vanskeligt at sætte
tal på størrelsen Au, hvorfor denne må udelades som element i ligningen. Dette er dog
generelt af mindre betydning for beregningerne, idet det omtalte ”grundvandstyveri”
normalt, har et begrænset omfang, set i forhold til det samlede opland.
Vandbalanceligningen kan på den baggrund reduceres til følgende elementer:
A0 = N - Eakt.
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Nettonedbøren for projektområdet og vandløbsoplandet beregnes med udgangspunkt
i DK-modellens 10 km2 klimagrid i en 10-årig referenceperiode mellem år 1990 – 2000
(GEUS 2018). Klimagriddet er udarbejdet på baggrund af DMI’s målernet af Hellman
regnmålere på godt 500 lokationer i Danmark. Fordelen ved anvendelsen af DK-modellens klimagrid er, at der ud fra DMI’s 10 km2 klimagrid, er foretaget en stedlig nedbørskorrigering iht. læ forholdene omkring målerne. Korrektionen er foretaget på baggrund af standardværdier for nedbørskorrektion 1961-90 (Allerup m.fl. 1998). Den potentielle fordampning er ligeledes beskrevet ud fra DK-modellens 10 km2 klimagrid.
Ved indførelse af nettonedbøren i fosforregnearket, justeres den årlige nedbør således, at den korrigerede årlige nedbør ved angivelse af læ forholdene som ”moderate”
til svarer resultatet fra DK-modellens 10 km2 klimagrid. Den korrigerede årlige nedbørsmængde for undersøgelsesområdet kan derved beregnes til ca. 908 mm.
Den aktuelle fordampning er beregnet ud fra en relation fundet mellem aktuel og potentiel fordampning fra fire jyske vandløbsoplande (Hoffmann m.fl. 2003). Indregnes
denne relation fås en aktuel fordampning på 435 mm/år. Nettonedbøren, der er et udtryk for den vandmængde, der afstrømmer via overfladisk afstrømning fra nedbørsområdet til undersøgelsesområdet, kan således beregnes til 473 mm/år.
Til fosforbalance og kvælstofberegningerne er anvendt potentiel fordampning, da det
er et krav i vejledningen til beregning af fosforbalancen (Hoffmann m.fl. 2013). Det antages hermed, at fordampningen fra projektområdet samt det direkte opland er størrelsen for den potentielle fordampning. Værdien for POT er udtrukket fra DMI (DMI,
2002). Den potentielle fordampning er vurderet til 551 mm/år.
2.6.

Jordbundsforhold
Institut for Agroøkologi har i 2014 frigivet en række jordklassificeringskort, som indeholder information om pløjelagets tekstur inddelt i otte jordtypeklasser. For at kunne
klassificere pløjelagets tekstur, blev der udtaget ca. 36.000 jordprøver i 0 til 20 cm
dybde fordelt over hele landet. På jordklassificeringskortet (Figur 2.6.1) ses, at jordbunden i den sydlige ådal hovedsageligt består af humusjord og lerblandet sandjord
på de lidt højere arealer. Den nordlige del af undersøgelsesområdet består af sandblandet lerjord.
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Figur 2.6.1 Jordtyper i undersøgelsesområdet (Kilde: Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet).

På udsnittet fra Danmarks digitale jordartskort 1:25000 fra Geus.dk (Figur 2.6.2), ses,
hvilke jordarter, der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i 1 meters dybde. Jordtyperne i undersøgelsesområdet er ferskvanddannelser langs med vandløbene. Derudover er der i undersøgelsesområdet moræneler, smeltevandssand og –grus og et lille
område i den sydlige del med extramarginale aflejringer.

Figur 2.6.2 Jordartskortet for undersøgelsesområdet (Kilde: Geus.dk).
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2.6.1

Tørv 2010
Tørv2010 kortet er et statistisk kort baseret på jordbundsanalyser, hydrologi og højdekurver. Kortet omfatter generelt kun det åbne land/landbrugsarealet og ikke skovklædte arealer (DCA, Aarhus Universitet).
Der er på landsplan udarbejdet et GIS-tema baseret på arealer, hvor det i 2010 forventedes, at indholdet af organisk kulstof er større end 12 %, dette tema hedder
Tørv2010. Der er også udarbejdet et grid over udtagningssteder for kulstofprøver i forbindelse med lavbundsprojekter.
På Figur 2.6.3 ses Tørv2010 udpegningen for området (gul skravering), samt de supplerede prøvesteder (blå punkter). Der er udpeget tørv i GIS laget Tørv2010 inden for
undersøgelsesområdet i de lave dele af undersøgelsesområdet, og der er ligeledes
flere steder, hvor der skal tages jordprøver, hvis der skal gennemføres et lavbundsprojekt.

Figur 2.6.3 Lavbundskortet/Tørv2010 for undersøgelsesområdet (Kilde: DCA, Aarhus Universitet).

2.7.

Afvandingstilstand og arealanvendelse

2.7.1

Afvandingstilstand
Ved beregning af den eksisterende afvandingsdybde i undersøgelsesområdet er anvendt det VASP-baserede værktøj VASPDem. Værktøjet er i stand til at beregne den
vertikale difference mellem to højdemodeller (her: terrænmodellen og en konstrueret
”vandspejlsmodel”, som er baseret på vandløbets beregnede årsmiddelvandstand, se
afsnit 2.5.3).
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De arealer, der er direkte påvirket af vandløbenes vandspejl, er opgjort ved årsmiddelvandføring, der anses for at give et godt bud på den gennemsnitlige påvirkning. Der
regnes med et terrænniveau på 1,25 m over det frie grundvandsspejl som værende
den øvre grænse for de arealer, der er direkte påvirket af vandstanden i vandløbene. I
tidligere undersøgelser og projekter har det været praksis at anvende en drændybde
på 1,00 m, som det maksimale for omdriftsjorder, og det vil i de fleste jorder og steder
være tilstækkeligt for at afgrænse arealer mod påvirkning.
Der er gennemført en vurdering af de påvirkede arealer ved årsmiddelvandføringen,
idet de påvirkede arealer er inddelt i 7 kategorier, der er beskrevet som følger:
•
•
•
•

•
•

•

Arealer dækket af vandløbets vandspejl.
Arealerne nærmest vandløbet med terræn beliggende fra 0 - 25 cm over
vandstanden i vandløbet. Denne arealkategori svarer til sump. Landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne er begrænset til meget 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 vandstanden i vandløbet. Denne arealkategori svarer til tørre enge. Arealerne vil kunne
anvendes til græsning og høslæt.
Arealer med terræn, der er beliggende mellem 100 og 125 cm over vandstanden i vandløbet. Denne arealkategori svarer til omdriftsarealer. Arealerne vil
kunne anvendes til græsning, høslæt og omdrift. I våde år vil der være risiko
for at lavest liggende arealer ikke kan indgå som omdriftsarealer.
Arealer beliggende inden for undersøgelsesområdet med terræn mere end
125 cm over vandstanden i vandløbene betegnes som upåvirket.

Beregningerne er gennemført ud fra opmålte forhold i vandløbene. Disse er således et
udtryk for de eksisterende afvandingsforhold, som de kommer til udtryk på baggrund
af opmålte dimensioner fra juni 2018.
Den eksisterende afvandingstilstand i undersøgelsesområdet er vist på tegning 002,
mens arealopgørelsen fremgår af Tabel 2.7.1.
Tabel 2.7.1 Klassifikation af arealer i undersøgelsesområdet, der er direkte påvirket af vandstanden i vandløbene beregnet ud fra opmålte forhold. Bemærk, at arealklassifikationen kun er opgjort for et reduceret undersøgelsesområde syd for Øvej, idet vandløbet fra Nord ikke er opmålt, og der dermed ikke er udført vandspejlsberegninger til anvendelse af afvandingsdybden i området.

Arealklassifikation

Sverdrup Bæk

(afvandingsdybde)

Areal, ha

%

Frit vandspejl

0,01

0,1

Sump (0 - 0,25 cm)

0,21

1,0
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2.7.2

Våde enge (25 - 40 cm)

1,21

5,8

Fugtige enge (50 - 75 cm)

3,02

14,5

Tørre enge (75-100 cm)

3,53

16,9

Omdrift (100 - 125 cm)

2,86

13,7

Upåvirket

10,01

48,0

I alt

20,85

100,0

Arealanvendelse
Markbloktemaet består af reference parceller fordelt på landbrugsjorden i Danmark
som Naturerhvervstyrelsen vedligeholder. De definerer støtteberettiget/ikke støtteberettiget arealer inden for markblokkenes grænser. Den oplyste dato på det enkelte
tema er det tidspunkt hvor temaet senest er opdateret, og i denne afrapportering er
anvendt referenceåret 2014.
Det fremgår af marker2014 og på baggrund af vurdering af luftfotos (2018), at undersøgelsesområdet generelt udnyttes ekstensivt. Opgørelsen af arealanvendelsen inden
for det potentielle projektområde kan ses i Tabel 2.7.2.
Tabel 2.7.2 Klassifikation af nuværende arealanvendelse i det potentiale projektområde. Alle tal er angivet
som hektar. Bemærk, at arealanvendelsen kun er opgjort for et reduceret undersøgelsesområde syd for
Øvej, idet vandløbet fra Nord ikke er opmålt, og der dermed ikke er udført vandspejlsberegninger til anvendelse af afvandingsdybden i området (Kilde: Naturerhvervstyrelsen).

Nuværende arealanvendelse

Sverdrup Bæk

Agerjord

3,97

Ager, brak

0,0

Vedv. Græs

11,22

Natur

5,66

Sum

20,85

2.8.

Stofberegninger og analyser

2.8.1

Kvælstof
Der er udført beregninger af kvælstofbelastning med baggrund i DMU’s tekniske anvisninger nr. 19 (Hoffmann et al., 2003). Der er desuden taget hensyn til Naturstyrelsens 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 vådområde.
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Til vurdering af kvælstoftilførslen til områderne er anvendt en nettonedbør på 357 mm.
Det er vurderet, at 0 % af det topografiske opland til projektområdet er sand. Andelen
af dyrket jord i det topografiske opland til Sverdrup Bæk udgør ca. 82,5 %.
Størrelsen af de topografiske oplande til Sverdrup Bæk fra nedstrøms ende af undersøgelsesområdet er ca. 46 ha (vandløbsoplandet). Størrelsen af det direkte opland til
projektområdet er opgjort til 118,8 ha for Sverdrup Bæk (hvor selve projektområdets
størrelse er fratrukket).
Ved beregning af den 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 andelen af dyrket areal i % for nedsivningsområdet, mens S er andelen af sandjord i % for
nedsivningsområdet.
På denne baggrund kan kvælstoftransporten til projektområdet opgøres som vist i Tabel 2.8.1, og den fremgår ligeledes af bilag 3.
Tabel 2.8.1 Kvælstoftransport til projektområdet.

Kvælstoftab

Nuværende forhold
Sverdrup Bæk

Kvælstoftab pr ha topografisk

34,7

opland, Ntab, kg N/ha/år
Årligt tab af kvælstof fra det to-

1.595

pografiske opland, kg N/år

2.8.2

Fosfortransport
Opgørelsen af fosfortransporten følger den tekniske vejledning for kvantificering af
fosfortab ved retablering af vådområder, Hoffmann et al., 2013. Ifølge denne kan den
partikelbundne fosfortransport i vandløb kvantificeres 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.
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A: Andel af landbrugsjord i opland (%) fra Markblok tema, brug evt. AIS luatype 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.
2.8.3

Undersøgelse af jordens indhold af fosfor
For at kunne foretage vurdering af risikoen for fosforlækage ved projektgennemførelse
blevet der udtaget 15 fosforprøver i undersøgelsesområdet, se figur 2.8.1. Det er ikke
udtaget fosforprøver i den nordlige del af undersøgelsesområdet, da det på opstartsmødet blev besluttet at udtage dette område.
Prøvetagningen har fulgt principperne i den seneste P-vejledning (Hoffmann m.fl.
2013, revideret i oktober 2018). Resultaterne fra prøvetagningen fremgår af bilag 4.
I forbindelse med undersøgelserne er jordbundens tekstur og dræningsforhold beskrevet. Der er inden for hvert enkelt delareal udtaget 16 delprøver, der er puljet til én
samlet prøve, hvorpå der er gennemført bikarbonat dithionit ekstraktion (i det følgende
benævnt BD-ekstraktion) for indholdet af jern og fosfor samt fortaget tørstofbestemmelse. Endelig er der udtaget en særskilt jordprøve til volumenbestemmelse, hvor der
ligeledes bestemmes tørstof.

Figur 2.8.1. Placering og identifikation af jordprøvetagningsfelter (lyserød) i undersøgelsesområdet (gul) ved
Sverdrup Bæk.
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Analyseresultaterne viser, at der er meget høje koncentrationer af både fosfor og jern i
jorden i de øverste 30 cm. Det høje indhold af fosfor er forventeligt på baggrund af
mange års intensiv landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne.
Koncentrationen af fosfor (BD-P) varierer mellem 100 og 450 mg PBD/kg tørstof, mens
jernindholdet varierer mellem 1200 og 6700 mg FeBD/ kg tørstof. Molforholdet mellem
PBD og FeBD varierer mellem 5,5 og 13,3 hvilket indikerer, at fosforbindingskapaciteten
i området varierer fra lav til mellem. Jævnfør Kjærgaard et al., 2012; Forsmann og
Kjærgaard, 2013 og Kjærgaard et al., 2013 vil et Fe: P-molforhold på >20, medfører
en lav og relativ konstant TP-frigivelse mellem 0,006 - 0,01 kg/ha/mm, mens TP frigivelsesraten stiger ved Fe: P-molforhold på <20, og ved Fe: P-molforhold <10 ses en
betydelig stigning med tabsrater fra 0,03 - 0,17 kg/ha/mm.
2.9.

Okkerbelastning
Okkeklassificering er en klassificering af lavbundsområder i Jylland. Områderne er
klassificeret i relation til risikoen for okkerudledning i forbindelse med afvanding.
Undersøgelsesområdet er ifølge okkertemaet på arealinformation.dk udpeget til at
være i okkerklasse IV, hvilket betyder at der er ingen risiko for okkerudledning. Okkerkortlægningen i undersøgelsesområdet kan ses på Figur 2.9.1.

Figur 2.9.1 Okkerkortlægningen i undersøgelsesområdet (arealinformation.dk).

2.10.

Planforhold
Datagrundlaget for alle figurer i dette afsnit er hentet på arealinformation.dk i juni
2018.
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2.10.1

Vandplaner
Vandløbene Sverdrup Bæk og tilløbet til Sverdrup Bæk er ikke omfattet af Vandområdeplanen 2015 - 2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, hvor miljømålene for de
enkelte vandløb er fastsat. I vandområdeplanen er der bindende mål og tidsfrister for
målopfyldelse, og der er fastlagt en række indsatser for at nå miljømålene.
Da vandløbene i undersøgelsesområdet ikke er en del af vandområdeplanen, er der
ikke nogen målsætninger for vandløbene og der er ikke udpeget nogle vandløbsindsatser i undersøgelsesområdet, som skal udføres i denne planperiode.

2.10.2

Skovrejsning
Hovedparten af undersøgelsesområdet er beliggende i et område hvor skovrejsning er
uønsket. Der findes en korridor for potentielle økologiske forbindelser gennem området. Arealerne kan ses på Figur 2.10.1.

Figur 2.10.1 Udpegning af skovrejsning og økologiske forbindelser.

2.10.3

Fredning
Der er ingen udpeget fredninger i undersøgelsesområdet. Den nærmeste udpegede
fredning er en Kirkefredning af Vonsbæk Kirke, som ligger ca. 600 meter nord for undersøgelsesområdet. Kirkefredningen har ingen indflydelse på en evt. projektrealisering. De fredede områder kan ses på Figur 2.10.2.
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Figur 2.10.2 Udpegning af fredede områder ved undersøgelsesområdet.

2.10.4

Fredskov samt bygge- og beskyttelseslinjer
Der er flere steder i undersøgelsesområdet, som er beliggende inden for skovbyggelinjen og strandbeskyttelseslinjen. Der er ligeledes et lille område i undersøgelsesområdet, hvor der er fredskov. Der er ikke åbeskyttelseslinje og søbeskyttelseslinje i undersøgelsesområdet. Placeringen af bygge- og beskyttelseslinjer samt fredskov kan
ses på Figur 2.10.3.

Figur 2.10.3 Udpegning af bygge- og beskyttelseslinjer ved undersøgelsesområdet.
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2.10.5

Drikkevandsinteresser
Hele undersøgelsesområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.
Der er ikke nogen boringer i undersøgelsesområdet, hvilket kan ses på Figur 2.10.4.

Figur 2.10.4 Boringer ved undersøgelsesområdet.

2.10.6

Råstofindvinding
Der er ikke registreret indvinding af råstoffer eller udpegninger til råstofinteresseområde inden for undersøgelsesområdet.

2.10.7

Jordforurening
Der er ikke registreret områder med jordforurening inden for undersøgelsesområdet.
Der er et område ca. 500 m øst for undersøgelsesområdet, hvor der er kortlagt et
areal med V2 jordforurening, hvilket betyder, at der er konstateret jordforurening på
området. På Figur 2.10.5 ses jordforureningen på kortudsnittet.

29 / 60

Naturstyrelsen - Vådområdeprojekt Sverdrup Bæk

Figur 2.10.5 Udpegning af jordforurening ved undersøgelsesområdet.

2.11.

Biologiske forhold
I dette afsnit beskrives de naturmæssige værdier og bindinger på arealet på baggrund
af eksisterende data tilgængelige på Danmarks Miljøportal, Dofbasen, fugleognatur.dk
og besigtigelsesdata fra Haderslev Kommune (bilag 11).

2.11.1

National naturbeskyttelse
Ifølge Miljøportalen er hovedparten af de ånære arealer i undersøgelsesområdet registreret som § 3-beskyttede naturtyper, hvilket kan ses på Figur 2.11.1. Inden for undersøgelsesområdet er der i den lavtliggende del af det nordlige og sydlige område registreret § 3-beskyttet strandeng. Derudover er der registreret arealer med beskyttet
eng, mose og et lille område med overdrev. Ligeledes er Sverdrup Bæk også § 3-beskyttet.
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Figur 2.11.1 Beskyttede vandløb og naturtyper i undersøgelsesområdet, bemærk at figuren ikke viser § 3arealer uden for undersøgelsesområdet (Kilde: Arealinformation.dk).

Haderslev Kommune har besigtiget undersøgelsesområdet i juni 2018. Besigtigelsen
omfattede området syd for Øvej med henblik på at kortlægge omfanget og kvaliteten
af de § 3-beskyttede naturtyper. Undersøgelsesområdet nord for Øvej blev ikke gennemgået, da det på opstartsmødet blev besluttet at udtage dette område. Resultaterne af Haderslev Kommunes gennemgang er beskrevet i et besigtigelsesnotat (bilag
11).
I besigtigelsesnotatet beskrives engene omkring Sverdrup Bæk overvejende som værende i en moderat til ringe tilstand med dominans af delvist kulturbetingede og næringstolerante arter. Der er dog undtagelser, da den centrale eng har en god naturtilstand med forekomster af blandt andet håret star, næb-star og top-star.
Den sydlige strandeng er en typisk strandeng med forekomst af salttolerante arter
som strand-kogleaks, sylt-star og strand-trehage. Strandengen vurderes overvejende
at have en moderat naturtilstand. Den nordlige del af strandengen er dog mere påvirket af overfladenært grundvand og fremstår mere som rigkær med forekomster af
blandt andet trævlekrone, nikkende star, top-star, toradet star, glanskapslet siv og
kær-tidsel. Naturtilstanden i denne del vurderes at være god.
Mosen i undersøgelsesområdets sydligste del vurderes også at have karakter som rigkær med forekomster af trævlekrone, kær-trehage, kær-dueurt og den fredede kødfarvet gøgeurt. Naturtilstanden vurderes at være god.
Den fuldstændige artsliste kan ses i besigtigelsesnotatet (bilag 11).
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Der foreligger ingen data om forekomsten af fugle i undersøgelsesområdet, og det er
derfor ikke muligt at beskrive konkret for området. Der må dog forventes en forekomst
af arter tilpasset det danske kulturlandskab, herunder flere almindeligt forekommende
arter af rovfugle og sangfugle.
I Sverdrup Bæk er der sidst udført DVFI i 2001. Her beregnedes en DVFI-klasse på 1
svarende til en særdeles ringe biologisk tilstand. I kommentaren til prøvetagning overvejes det, om bækken har været udtørret for nyligt inden prøvetagningen. Der foreligger ingen data om fisk i bækken.
2.11.2

Natura 2000-områder
Det nærmeste Natura 2000 område nr. 112 Lillebælt, hvilket er beliggende ca. 4 km
fra undersøgelsesområdet.
Natura 2000-området Lillebælt er udpeget for at værne om en række marine og terrestriske naturtyper, samt terrestriske naturtyper, der er afhængige af marin påvirkning
så som strandenge. Der er også udpeget et fuglebeskyttelsesområde i Natura 2000området på baggrund af en række fuglearter. Blandt de overordnede målsætninger
står, at målet blandt andet er, at:
”De marine naturtyper opnår en god vandkvalitet… [og] Områdets økologiske integritet sikres i
form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne”.

2.11.3

Bilag IV-arter
Habitatdirektivets bilag IV indeholder en liste med en række særligt beskyttelseskrævende arter (bilag IV-arter). Beskyttelsen fremgår i dansk lovgivning af Habitatbekendtgørelsen, som skal sikre, at der ikke sker skade på yngle- og rastearterne på bilag IV.
Udbredelsen af bilag IV-arter er vurderet på baggrund af rapporten ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (Søgaard & Asferg, 2007) og afrapporteringen af
Statens NOVANA-overvågningsprogram, der begge er baseret på et 10 km x 10 km
grid. Desuden er der fremsøgt oplysninger fra databasen Danmarks Fugle og Natur.
Arter, der er vurderet relevante på baggrund af ovenstående, er:
Løvfrø
Markfirben
Skimmelflagermus
Troldflagermus

Stor vandsalamander
Brun flagermus
Pipistrelflagermus
Vandflagermus
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Padder
Undersøgelsesområdet ligger inden for udbredelsesområdet for spidssnudet frø, løvfrø og stor vandsalamander.
Spidssnudet frø er vidt udbredt i Danmark og findes i alle landsdele undtagen Bornholm. Den trives bedst, hvor der i umiddelbar nærhed af velegnede ynglevandhuller
findes gode raste- og fourageringshabitater i form af moser, enge eller fugtige heder.
Spidssnudet frø yngler ligesom andre arter af padder med størst succes i lavvandede
fiskefrie og rene vandhuller, der skal være lysåbne. Der er ikke kendskab til fund af
spidssnudet frø i umiddelbar nærhed af undersøgelsesområdet, og der vurderes ikke
at være egnede ynglesteder for arten.
Stor vandsalamander er vidt udbredt og temmelig almindelig forekommende i Danmark, især i den østlige del af landet. Den kræver rene, fiskefrie, solbeskinnede vandhuller og indfinder sig hurtigt i nye vandhuller. Stor vandsalamander vil under vandring
til og fra ynglevandhullerne, og eventuelt under overvintring, benytte skovområder. Arten kan vandre forholdsvist langt og kan kolonisere nye velegnede områder. Oftest
holder den sig dog inden for en afstand af få hundrede meter fra ynglevandhullet. Den
kan også træffes i kældre og udhuse uden for ynglesæsonen. Der er ikke kendskab til
fund af stor vandsalamander i umiddelbar nærhed af undersøgelsesområdet, og der
vurderes ikke at være egnede ynglesteder for arten.
Løvfrø er relativ sjælden i Danmark, men ikke ualmindelig i et bælte omkring Als,
Aabenraa, Haderslev og Kolding. Den yngler i soleksponerede fiskefrie vandhuller
med rent vand. I umiddelbar nærhed af ynglevandhullet skal der gerne forekomme
soleksponeret buskads af eksempelvis brombær, tjørn og lignende, hvor frøerne opholder sig oppe i vegetationen. Der er ikke kendskab til forekomst af løvfrø i undersøgelsesområdet, som ikke vurderes at være egnede levesteder for arten. De nærmeste
kendte fund er fra Starup ca. 3,5 km sydvest for undersøgelsesområdet.
Krybdyr
Markfirben er almindeligt forekommende i det meste af Danmark. Potentielle yngle- og
rasteområder for markfirben er især solbeskinnede sydvendte skråninger med vel
drænet jord og lav vegetation. Arten lever typisk i områder som skovbryn, diger, markskel, gamle råstofgrave og andre tørre områder med bar jord eller sparsom vegetation. Undersøgelsesområdet er beliggende inden for udbredelsesområdet for markfirben, men der ikke registreret forekomster af markfirben i undersøgelsesområdet eller
nær ved. Det vides ikke på det tilgængelige grundlag, om overdrevsarealet i kanten af
undersøgelsesområdet nær Øvej er egnet som levested for markfirben, men på baggrund af luftfoto og skråfoto vurderes det usandsynligt.
Flagermus
Der er flere arter af flagermus, der kan forekomme i området. Inden for relativ nærhed
fra undersøgelsesområdet er der registreret 8 arter af flagermus. Der er ikke foretaget
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målrettet eftersøgning af flagermus i undersøgelsesområdet. Flagermus yngler og raster blandt andet i bygninger og ældre træer med hulheder. Der forekommer en del
træbevoksninger i undersøgelsesområdet. Tilstanden af træerne og deres egnethed
kendes ikke og kan ikke vurderes på det eksisterende grundlag. Det kan ikke afvises,
at der forekommer rastende og/eller ynglende flagermus i egnede træer i undersøgelsesområdet. De arter af flagermus, der indledningsvist listes i afsnittet 2.11.3, er registreret i forbindelse med statens NOVANA overvågning, er fundet ved Haderslev
Dampark ca. 7 km vest for undersøgelsesområdet.
2.12.

Teknisk anlæg
Inden for undersøgelsesområdet er der kun beskrevet tekniske anlæg, der vurderes at
have, eller kan få, en væsentlig betydning for projektet.

2.12.1

Veje og broer mv.
Øvej løber umiddelbart nord for den nordlige grænse af det reviderede undersøgelsesområde. Selve vejen ligger generelt væsentligt højere end undersøgelsesområdet. Laveste vejkote er ca. 2,8 m DVR90, hvor det tilstødende terræn i undersøgelsesområdet ligger i kote 2,2 m DVR90. Beliggenheden af vejen fremgår af tegning 001.

2.12.2

Bygninger m.m.
Der er via ois.dk hentet oplysninger om spildevandsforhold, vandforsyning og forekomst af kælder på 2 udvalgte ejendomme, som ligger på så lavt et terræn og så nær
undersøgelsesområdet, at deres kælder, spildevands- og vandforsyningsanlæg potentielt vil kunne blive påvirket af projektet (Tabel 2.12.1).
Tabel 2.12.1 Liste over spildevandsforhold og vandforsyning for 2 udvalgte ejendomme beliggende i nærheden af undersøgelsesområdet. Oplysningerne er indhentet fra BBR registret via ois.dk oktober 2018. Postadressen er 6100 Haderslev. Den angivne kote er den laveste terrænkote nær bygningerne, registreret ud
fra højdemodellen.
Mat.

Adresse

Vandforsyning

Kælder

Nr.

Spildevandsforhold

Laveste
terrænkote
DVR90

158

Øvej 18

Brønd

Nej

Øvrige renseløsnin-

3,9

ger: Andet.
292

Øvej 19

Alment vandforsyningsanlæg

2.12.3

Nej

Øvrige renseløsnin-

5,2

ger: Andet.

Ledninger
Der er indhentet ledningsoplysninger via LER. Følgende ledningsejere har ledninger
inden for undersøgelsesområdet:

•
•
•

Provas (Haderslev Vand A/S)
Evonet
Stofa A/S
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•

TDC A/S

Provas har en vandforsyningsledning med ledningstracé i Øvej beliggende nord for
undersøgelsesområdet. TDC A/S har et telekabel beliggende i Øvej, som løber langs
den nordlige del af undersøgelsesområdet. Stofa A/S har et aktivt fiberkabel med ledningstracé i Øvej.
Evonet har elkabler beliggende i Øvej 10/15 kV og 0,4 kV, samt 0,4 kV stikledning til
forsyning af ejendommene nær undersøgelsesområdet. Tværs gennem undersøgelsesområdet fra nordvest mod sydøst findes et 60 kV kabel.
Det skal bemærkes, at det område der er søgt oplysninger på, generelt er noget større
end det område, der vil kunne blive påvirket ved gennemførelsen af projektet. Der er
derfor fremkommet oplysninger om ledningsanlæg, der ikke vil blive berørt af projektet. Beliggenheden af de enkelte ledninger fremgår af tegninger 001.
2.13.

Kulturhistoriske fund og elementer
Inden for undersøgelsesområdet er der registreret to ikke fredede fortidsminder. Der
er ligeledes 2 beskyttede sten- og jorddiger, som slutter lige der, hvor undersøgelsesområdet begynder. De kulturhistoriske fund og elementer kan ses på Figur 2.13.1.

Figur 2.13.1 Udpegning af fund og fortidsminder i undersøgelsesområdet.

Der er rettet henvendelse til Museum Sønderjylland, der er blevet bedt om at komme
med en udtalelse omkring fortidsminder inden for det 20,85 ha store undersøgelsesområde, se bilag 7.
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Museum Sønderjylland oplyser, at der er registreret flere væsentlige jordfaste fortidminder omkring projektområdet, og at der inden for projektområdet er registreret to
fortidsminder. Begge er flintpladser (sb. 242 og 251, Øsby sogn). Ved det vestlige
fund fremkom ud over flintredskaber også knogler af tamsvin. Det østlige fund indeholdt ligeledes flintredskaber – bl.a. økser fra bondestenalder. Begge lokaliteter ligger
i kanten af mosebassinet på eller ved let hævet terræn (se kort i bilag 7).
Museum Sønderjylland oplyser, at de har erfaring for, at der ved jordarbejde ved
vandløb og vådområder kan være risiko for at påtræffe spor efter bl.a. stenalderbopladser, ofringer eller fortidige vadesteder, vandmøller o.lign. På højere beliggende
terræn er der risiko for at støde på bopladser og begravelser fra senere perioder.
Museet vurderer, at der vil være høj risiko for at træffe væsentlige jordfaste fortidsminder på de områder, hvor der skal foregå jordarbejde under 10-15 cm’s dybde. Museet
anbefaler en forundersøgelse/overvågning af arealer, hvor der skal foregå jordarbejde
under 10‐15 cm’s dybde. Ved evt. terrænreguleringer anbefaler Museet forundersøgelse.
Museum Sønderjyllands fulde udtalelse inkl. bilag og vejledning vedr. naturgenopretningssager fremgår af bilag 7.
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3.

PROJEKTGENNEMFØRELSE

3.1.

Projektmuligheder
Fra opstartsmødet d. 31. januar 2018 blev konklusionen, at der skulle arbejdes videre
med et mindre undersøgelsesområde omkring Sverdrup Bæk, hvor den del af det oprindelige undersøgelsesområde nord for Øvej udgik (afsnit 1.1). Det reducerede undersøgelsesområde udgør således nu kun 20,85 ha. Efter mødet var der fokus på at
få Haderslev Kommunes bemærkninger og bindinger i forhold til påvirkning af de beskyttede naturarealer i området, samt få vandløbene inden for undersøgelsesområdet
målt op.
Den 5. april 2018 blev afholdt projektmøde mellem repræsentanter fra Naturstyrelsen
og Orbicon, hvor der indledningsvist var lavet en afgrænsning af området ud fra eksisterende vandløbsopmålinger fra Haderslev Kommune, da vandløbsopmålingen
endnu ikke var udført. Haderslev Kommune havde meddelt, at det var nødvendigt
med en ny feltbesigtigelse af undersøgelsesområdet, før de kunne udtale sig om projektmuligheder, da det eksisterende datagrundlag var forældet. Ny besigtigelse kunne
tidligst finde sted i juni måned, hvorfor det blev aftalt at afvente denne. Det blev aftalt,
at sideløbende med feltbesigtigelserne skulle vandløbsopmålingen og udtagning af
jordprøver med henblik på vurdering af fosfor og jern indhold finde sted. Fosforfelterne
blev udfærdiget på baggrund af den tekniske projektgrænse baseret på den eksisterende opmåling, og omfatter 15 fosforfelter i projektområdet omkring Sverdrup Bæk
(afsnit 2.8.3).
D. 17. september 2018 blev afholdt midtvejsmøde med repræsentanter fra Naturstyrelsen og Orbicon. Den nye vandløbsopmåling blev indarbejdet i modellen og resulterede ikke i væsentlige ændringer. Haderslev Kommune havde under besigtigelserne i
juni registreret meget værdifuld natur i området, bl.a. overdrev og rigkær, hvor der
bl.a. blev registreret kødfarvet gøgeurt, og på den baggrund havde kommunen konkluderet, at det ville være vanskeligt at opnå dispensation til de projekterede tiltag med
hovedudgangspunkt i afkobling af dræn og overrisling med Sverdrup Bæk.
Naturstyrelsen og Haderslev Kommune afholdt d. 11. oktober 2018 en fællesbesigtigelse for at vurdere projektmuligheder. Under besigtigelsen kom det bl.a. frem, at der
af en tidligere ejer var foretaget en ulovlig regulering ved uddybning af en grøft gennem et rigkær i den sydlige del af området (mose (rigkær) 2 på bilag 11). Kommunen
ønskede derfor, at området blev inddraget under projektgrænsen, og at vandstanden i
området blev hævet, dog helst uden at der blev ledt næringsrigt vand fra f.eks. dræn til
terræn på arealerne. Der var ligeledes et ønske om at inddrage yderligere omdriftsjord
til projektområdet i samme område. På den baggrund blev udarbejdet nyt projektområde på i alt 14,92 ha.
Efter mødet blev den ejendomsmæssige forundersøgelse iværksat af Naturstyrelsen
på baggrund af den tekniske projektgrænse på i alt 14,92 ha. Tilbagemeldingen fra
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den ejendomsmæssige forundersøgelse var overordnet, at lodsejerne var positive
over for projektet med nogle få bemærkninger:

•
•

•

Ejeren af matr. 459a Kvistrup, Øsby ønskede et vadested til sine kreaturer
over det nye vandløbstracé.
Ejeren af matr. 392 Kvistrup, Øsby ønskede en bedre arrondering af jorden
op mod statsskoven mod sydøst og køreadgang til sine arealer mod sydvest.
Han foreslår mulighed for genåbning af rørlagt vandløb med etablering af
mindre sjapvand/bekkasinskrab.
Der er ikke indkommet yderligere oplysninger omkring dræn i eller i nærheden af projektområdet.

Naturstyrelsen har d. 2. maj 2019 godkendt en projektændring, således den arronderede projektgrænse anvendes som det endelige projektscenarie, hvilket fremgår af de
næste rapportafsnit. Projektområdet udvides til i alt 16,05 ha, således en del af omdriftsarealet mod sydøst medtages, hvor lodsejerens ønske følges, således det rørlagte vandløb åbnes, og der etableres et mindre bekkasinskrab. Der etableres yderligere et vadested på matr. 459a. Projektgrænsen fremgår af tegning 003 og 004.
Der er ikke udtaget jordprøver for et mindre areal, som blev medtaget i arrondering efter afholdelsen af den ejendomsmæssige forundersøgelse, hvor jordprøverne allerede
var udtaget. Området og de fremtidige afvandingsforhold ses af Figur 3.1.1. Det påvirkede areal er her 0,5 ha.

Figur 3.1.1 Areal, hvor der ikke er udtaget og analyseret jordprøver. Den røde streg viser fosfor-prøvefelterne, mens den arronderede projektgrænse ses med gult. Afvandingsforholdene er de fremtidige årsmiddelafvandingsforhold.
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3.2.

Projekterede ændringer
De anlægstiltag, der anbefales, har overordnet til formål at optimere reduktionen af
kvælstofbelastning fra oplandet til Sverdrup Bæk.
De overordnede virkemidler, som anvendes, er frilægning af den eksisterende rørlagte
del af Sverdrup Bæk gennem ådalen med en hævning af vandløbsbunden og vandspejlet. Derudover etableres flere overrislingsområder ved at afbryde dræn og grøfter
og føre vandet til overfladen.
Vandstanden i vandløbet hæves så meget, at det ånære terræn oversvømmes i forbindelse med afstrømninger større end årsmiddel.
Tiltagene er opstillet på baggrund af de gennemførte registreringer omtalt i afsnit 2 og
tager desuden udgangspunkt i vandplanens virkemidler.
Ved hjælp af terrænmodellen er der konstrueret et nyt længdeprofil for Sverdrup Bæk,
der ligger til grund for beregningen af vandløbsdimension, herunder de valgte vandløbsdybder mv. Forløbet af Sverdrup Bæk fremgår af tegning 003.
I afsnittene nedenfor er de enkelte anlægstiltag gennemgået nærmere.

3.3.

De enkelte projektelementer
De anlægstiltag, der gennemføres i forbindelse med vådområdeprojektet, er overordnet følgende:
1. Indledende arbejder.
2. Frilægning af den rørlagte del af Sverdrup Bæk og etablering af nyt terrænnært vandløbsprofil inkl. etablering af vadested.
3. Etablering af 2 stentærskler i to tilløb/grøfter.
4. Fritlægning af tilløb fra sydøst
5. Etablering af bekkasinskrab.
6. Afbrydelse og tilpasninger ved drænsystemer.
De projekterede ændringer fremgår af tegninger 003.
De enkelte projektelementer er nærmere gennemgået i afsnit 3.4 - 3.9.

3.4.

Indledende arbejder - generelt

3.4.1

Vejadgang og transport
Adgangen til projektområdet sker fra de nærmest beliggende befæstede veje og bæredygtige markveje i området. Vejadgang til projektområdet sker via Øvej. Derudover
anvendes de lokale adgangsveje/markveje til fremføring af materialer/maskiner til
vandløbet.
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Udvælgelsen af de lokale adgangsveje og interimsveje langs vandløb mv. foretages i
forbindelse med detailprojekteringen, hvor adgang og færdsel på arealerne også aftales med lodsejerne.
Der er i forbindelse med forundersøgelsen ikke udtaget jordbundsprofil og jordprøver
til analyse for glødetab, men Orbicon har i stedet foretaget en geoteknisk vurdering af
arealernes bæreevne og mulighederne for anvendelse af store maskiner i projektområdet i et separat notat (bilag 12).
3.4.2

Nedtagning og genopsætninger af markhegn
Ved etablering af vådområdet vil der være nødvendig at nedtage markhegn for at få
adgang til projektområdet. Det vil også være nødvendigt at genopsætte eksisterende
markhegn i områderne, hvor ejerskabet og forholdene ændres. Samtidigt vil det være
nødvendigt at opsætte nyt markhegn, hvor der er sket en ændring i ejerskabet eller i
afgrænsningen bl.a. langs det nyetablerede vandløb eller ved inddragelse af omdriftsjord til projektområdet, hvor det antages at arealet skal indgå i den eksisterende græsning i ådalen inden for projektområdet.
Det er vurderet, at der skal nedtages/opsættes ca. 1.200 m markhegn ved projektområdet.

3.5.

Frilægning af rørlagt strækning af Sverdrup Bæk

3.5.1

Princip for nyt vandløbsprofil
Vandløbsbunden på det nyudgravede vandløbsprofil lægges relativt terrænnært, så
vandløbet med jævne mellemrum naturligt kan oversvømme de vandløbsnære arealer. Herved får vandløbet både et terrænnært vandspejl og god synlighed.

3.5.1.1. Udformning
Ved indløb på den rørlagte strækning findes en brønd. Afgangen herfra afproppes, og
der monteres en dykpumpe, hvor slangen føres ud i slugten nedstrøms, således opgravningen af den rørlagte strækning kan foretages tørt. Den rørlagte strækning på
ca. 357 m frigraves og røret (ø50cm beton) knuses. Gravekassen tilkastes igen ved at
skrabe det opgravede jord tilbage.
Der etableres et nyt terrænnært vandløbsprofil på Sverdrup Bæk. Vandløbet udformes
som et trapezformet profil med en bundbredde på ca. 0,2 m og et sideanlæg (1:1).
Bundkoten etableres ca. 20 - 30 cm under terræn, hvor vandstanden ved årsmiddel
vandføring er ca. 10 - 15 cm under terræn.
Længden på den nye strækning ændres ikke i forhold til det eksisterende. Det gensnitlige fald på vandløbet kommer til at følge terrænet og medfører et højt fald på ca. 8-26
‰. Pga. det store fald påregnes der udlagt stensikring i hele vandløbet.
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I denne forundersøgelse er taget udgangspunkt i de fysiske forhold (anlæg), som angivet i det gældende regulativ og at vandløbstraceét bibeholdes. Den endelig udformning og tracé af det nye vandløbsprofil afklares i detailprojekteringen.
3.5.2

Jord- og grusmængder
Der skal afgraves ca. 900 m³ råjord til frigravningen af den rørlagte strækning. Ved
knusning af røret forventes det, at alt råjord kan opfyldes i gravekassen. Evt. overskudsjord vil kunne terrænreguleres i umiddelbar nærhed til vandløbstracé i et lag på
ikke over 10 cm.
Der skal bruges ca. 85 m³ sten/grus i forbindelse med stensikring af vandløbet.
Der skal bruges yderligere ca. 10 m3 sten i forbindelse med etablering af et vadested
på projektstrækningen.
Det vurderes, at der skal anvendes ca. 1.300 m2 geotekstil til udlægning i det fremtidige vandløbsprofil til at sikre stensikringen.

3.6.

Etablering af stentærskler
I den sydlige del af projektområdet skal afvandingen afbrydes ved to grøfter. Den mest
omkostningseffektive metode er at etablere tærskler, og der anvendes stenmateriale
til dette. Tærsklerne kan evt. etableres af råjord ved afrømning af topjord nær grøfterne. Dette afklares under detailprojekteringen.
Placering af de to tærskler fremgår af tegning 003.
Der skal bruges ca. 35 m³ sten/grus i forbindelse med etablering af de to tærskler.

3.7.

Fritlægning af tilløb fra sydøst
Tilløbet fra statsskoven mod sydøst frakobles ved projektgrænsen, hvorfra vandløbet
er rørlagt (Figur 3.7.1). Der etableres et nyt terrænnært forløb gennem projektområdet, som er forholdsvist stejlt, ind til den centrale del af projektområdet nås. Udløb bliver et bekkasinskrab (afsnit 0) i den centrale del af projektområdet på nuværende omdriftsjord.
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Figur 3.7.1 Det projekterede forløb for fritlægningen af det rørlagte vandløb fra statsskoven mod sydøst.

Der etableres et nyt terrænnært vandløbsprofil på tilløbet. Vandløbet udformes som et
trapezformet profil med en bundbredde på ca. 0,3 m og et sideanlæg (1:2). Bundkoten
etableres ca. 30 cm under terræn, hvor vandstanden ved årsmiddel vandføring er ca.
10 - 15 cm under terræn.
Det nye forløb bliver ca. 205 m langt. Det gennemsnitlige fald på vandløbet kommer til
at følge terrænet og medfører et højt fald på ca. 19 ‰. Som konsekvens påregnes
stensikring i hele vandløbet. Under detailprojekteringen afgøres den endelige udformning af det nye vandløb, herunder om det nye profil skal anlægges med et meget fladere brinkanlæg og tættere på terræn, således skrænten på omdriftsarealet kan anvendes som overrislingszone.
3.7.1

Jord- og grusmængder
Der skal afgraves ca. 65 m³ råjord til det nye forløb. Eksisterende rørlagt strækning afbrydes ved overgravning i nedstrøms ende. Overskudsjord vil kunne terrænreguleres i
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umiddelbar nærhed til vandløbstracé i et lag på ikke over 10 cm på arealer som nuværende er under omdrift.
Der skal bruges ca. 35 m³ sten/grus i forbindelse med stensikring af vandløbet.
3.8.

Etablering af bekkasinskrab
For at sikre en bedre opholdstid og omsætning fra tilløbet mod sydøst, samt afskærende dræn fra sydvest (afsnit 3.9.3) etableres et mindre bekkasinskrab inden for projektgrænsen.
Bekkasinskrabet udformes som et naturligt vandhul i terrænet med en dybde på maksimalt 0,5 m og et sideanlæg på mellem 1:5 og 1:10 og søges indpasset som et naturligt element i landskabet. Ved indløbssiden fra det åbne tilløb fra sydøst foretages sikring med sten for at modvirke erosion under større afstrømninger.

3.8.1

Jord- og grusmængder
Bekkasinskrabet bliver ca. 185 m2. Der skal afgraves ca. 50 m3 råjord til bekkasinskrabet. Overskudsjord vil kunne terrænreguleres i umiddelbar nærhed til bekkasinskrabet
i et lag på ikke over 10 cm på arealer, som nuværende er under omdrift. Der anvendes ca. 2 m3 sten ved udløbet fra tilløbet til at sikre mod erosion.

3.9.

Tilpasninger og afbrydelse af dræn og grøftetilløb
Overrisling med drænvand fremmes ved at afbryde de registrerede og påtrufne dræn
og grøfter i afstand fra vandløbet, men inden for projektområdet. Sløjfninger mv. fremgår af tegning 003.

3.9.1

Principielle forhold omkring sløjfningen af dræn og grøfter
Afledning/omlægning af vand fra dræn og grøfter ud på terrænet er et af de mest effektive virkemidler til kvælstof- og fosforfjernelse. Sløjfningen af dræn og grøfter skal
dog foregå således, at der ikke sker en fremtidig påvirkning uden for projektgrænsen
og ind på de dyrkede arealer.
Afbrydelsen af dræn og grøfter anbefales som udgangspunkt vurderet og foretaget på
2 niveauer, dels sløjfning af dræn og hoveddræn/-grøfter, der alene afdræner inden
for projektområdet, dels de dræn/hoveddræn, der også dræner arealer i periferien af
eller uden for projektområdet. Det skal sikres, at de dræn og grøfter, der også afvander arealer uden for projektafgrænsningen, sløjfes eller ændres på en sådan måde, at
det ikke påvirker afvandingsforholdene uden for projektafgrænsningen. Det gøres principielt ved, at drænene afbrydes inde i projektområdet, så langt fra projektgrænsen, at
selve afbrydelsen kan ske mindst 1,25 m under det terrænniveau, der er ved projektgrænsen. Alternativt føres drænet eller grøften enten frem til et lavereliggende afvandingssystem/dræn eller til et af de områder, der fremtidigt får permanent frit vandspejl.
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Der er erfaringsmæssigt nogen usikkerhed omkring det faktuelle antal og de enkelte
dræn og brøndes placering, idet der kan være foretaget ændringer i marken eller lavet
nye dræn/grøfter, som ikke er oplyst. Desuden kan nogle dræn være sløjfet eller være
ude af funktion, eller måske være ført frem til andre grøfter eller andre dræn. Antallet
og den nøjagtige placering i nærværende projekt er derfor alene retningsgivende. Det
anbefales i detailprojekteringen, at lodsejerne i projektområdet kontaktes for at få deres oplysninger til en mere konkret registrering/påvisning af dræn og grøfter på deres
arealer eller at dræn eftervises, f.eks. ved at grave søgerender.
3.9.2

Sløjfning af dræn og brønde, der afvander inden for projektområdet
Alle dræn og brønde, der ikke forventes at have nogen afvandingseffekt uden for projektområdet, lokaliseres og sløjfes.
Alle enkeltdræn og opsamlingsdræn med flere tilslutninger, der har direkte udløb til
vandløbene, lokaliseres og afbrydes ved forlægningen. Længden af registrerede hoveddræn med varierende dimensioner, der skal sløjfes inden for projektområderne, er
ca. 2.400 m, se tegning 003.
Afbrydelsen foretages ved en overgravning af drænledningen så vidt muligt mindst
cirka 10 m fra vandløbet. Ledningen eftersøges fra udløbet i vandløbssiden ind i terrænet. Mindst 2 - 3 m af ledningen opgraves og fjernes, og der påsættes en tæt slutprop på dræn-enden ud mod vandløbet, inden den opgravede jord genindfyldes i det
gravede hul.
Der er registreret 5 stk. brønde på hoveddrænledningerne, der sløjfes (tegning 003).
Mængder:
•
•

3.9.3

Sløjfet drænlængde:
Sløjfning af brønde:

Ca. 2.400 m.
5 stk.

Sløjfning af dræn og grøfter, der afvander uden for projektområdet
De dræn, der afvander i randområderne og har opland uden for projektgrænsen, afbrydes for at lede vandet ud på terrænet i projektområdet, hvor de topografiske forhold
tillader det. De ca. 4 drænsystemer, der ledes til projektområdet fra oplandet, sløjfes
inde i projektområdet så langt fra projektgrænsen, at der ikke sker påvirkninger af arealer uden for denne. Pga. manglende drænoplysninger, er det ikke muligt at vurdere
det eksakte omfang af drænsystemer, som afvander uden for projektområdet. På
grund af den markante ådal og stort fald på det omliggende terræn vurderes det muligt, at eventuelle yderligere dræn kan omlægges til udløb på terræn i projektområdet.
For de tre nordligste af de registrerede hoveddræn, der afvander uden for projektgrænsen, vurderes det mest hensigtsmæssigt at afkoble disse til terræn eller fordelerrender umiddelbart inden for projektgrænsen. Herved kan de bringes til overrisling
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umiddelbart inden for projektgrænsen, uden afvandingsmæssige konsekvenser for
arealer beliggende uden for projektgrænsen.
Mod syd findes dog et hoveddræn og nogle få mindre drænsystemer langs projektgrænsen, som ikke kan afkobles i umiddelbar nærhed til projektgrænsen, da der ligger
et rigkær som ikke må påvirkes med overrisling med drænvand. Disse drænsystemer
tilkobles i stedet en lukket rørledning, der tilsluttes de eksisterende brønde langs projektgrænsen og føres til bekkasinskrabet inden for projektgrænsen, som er placeret på
omdriftsjord. Det skal sikres, at der ikke er afløb fra brøndene til projektområdet, ved
at disse afproppes. Under detailprojekteringen bør særligt hoveddræn og drænbrønde
i den sydlige del af projektområdet lokaliseres og indmåles. Efter opmåling kan det
vurderes, om det afskærende dræn fra sydøst evt. helt eller delvist kan erstattes af en
åben grøft i stedet for et lukket rør.
Drænene lokaliseres og afbrydes, hvor terrænniveau i projektområdet relativt er
mindst 1,25 m lavere end ved projektafgrænsningen. Koteniveau og afskæringspunktet verificeres, når drænene er påvist. Alternativt kan dræn/grøfter forlægges til de laveste områder, hvor der fremtidigt vil være vandspejl. Der afsættes et rådighedsbeløb
til tilpasning af dræn og grøfter, som afvander uden for projektgrænserne.
Mængder:

•

Etablering af lukket rør:

200 m

Fordelerrender/faskiner
Drænene afskæres ved opgravning, og der laves en smal rende, evt. faskine på tværs
af ledningstracéet for at fordele drænvandet over en mere diffus flade. Faskinen udføres som åben eller stenfyldt rende. Længden afpasses efter drænets dimension/kapacitet.
Drænrøret ved renden opgraves på mindst 1 m på afløbssiden af faskinen og afproppes med tætsluttende endeprop eller tilsvarende. Røret på tilgangssiden afsluttes i
renden/faskinen. På afløbssiden kan der laves et skrab langs hele rendens længde for
at sikre, at vandet kan løbe ud mod engen over en bredere front. Generelt anbefales
åbne render frem for stenfyldte faskiner, der er følsomme over for indlejring af materialer, som transporteres med drænene.
Mængder:

•

3.10.

Fordelerrender:

175 m

Myndighedsbehandling
Projektets gennemførelse kræver tilladelse i henhold til vandløbsloven. Vandløbsmyndigheden er Haderslev Kommune. På opstartsmødet blev diskuteret mulighed for at
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vandløbet ved projektgennemførelse kunne nedklassificeres, da den rørlagte strækning var i dårlig tilstand. Vandløbsmyndigheden kan træffe afgørelse om nedklassificering af den offentlige del af Sverdrup Bæk, når det er dokumenteret, at vandløbet er i
lovlig tilstand jf. gældende regulativ. Det vil dermed være en oplagt mulighed at nedklassificere vandløbet ved gennemførelse af projektforslaget.
Projektet skal ligeledes godkendes af Haderslev Kommune i henhold til planloven i
forhold til etablering af bekkasinskrab og naturbeskyttelsesloven, da Sverdrup Bæk og
det meste af projektarealet er omfattet af bestemmelserne i § 3 om beskyttelse af særlige naturtyper. En afgørelse efter naturbeskyttelsesloven skal i offentlig høring og kan
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Det bemærkes, at en eventuel klage har opsættende virkning, og sagsbehandlingen hos nævnet kan være langvarig, typisk ½ - 1
år.
Herudover skal der gennemføres en screening for, om projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens regler om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (miljøvurdering af
konkrete projekter).
Projektområdet er ikke omfattet af de internationale beskyttelsesområder, men Sverdrup Bæk har sit udløb i Haderslev Fjord og er i hydrologisk forbindelse med Natura
2000 område nr. 112 Lillebælt. Derfor må ovennævnte myndigheder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 16. december 2018 om afgrænsning og administration af internationale beskyttelsesområder ikke give tilladelser, dispensationer, godkendelser
m.v., såfremt dette kan indebære forringelse af områdets naturtyper og levestederne
for arterne, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.
Det vurderes, at myndighedsbehandlingen inklusive screeningsafgørelse om miljøkonsekvensvurdering vil kunne gennemføres inden for en periode på 5 - 7 måneder inklusiv de nødvendige høringsperioder.
Efter projektets gennemførelse reguleres jagten fortsat efter jagtlovens bestemmelser,
og retten til fiskeri vil fortsat tilhøre bredejerne.
4.

PROJEKTETS KONSEKVENSER

4.1.

Fysiske forhold
Sverdrup Bæk ligger lavt og er stuvningspåvirket fra Haderslev Fjord op til station
1200, dvs. ca. 200 m fra fjorden. På de næste 200 m har vandløbet et gennemsnitlig
fald på 3 ‰ før vandløbet bliver rørlagt. Det naturmæssige potentiale for vandløbet
vurderes at være meget begrænset. Ved gennemførelse af projektforslaget genåbnes
vandløbet på en strækning på i alt 357 m. Det nye forløb får et varierende men højt
fald, som ikke umiddelbart tilgodeser fisk f.eks. i forhold til nye gydeområder, men som
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bidrager med genskabelse af naturlig hydrologi og hyppige oversvømmelser. Evt. sedimenttransport i vandløbet fra den opstrøms rørlagte strækning vil dermed kunne deponeres i projektområdet.
4.1.1

Vandstande
Til belysning af projektets afvandingsmæssige konsekvenser i projektområdet for projektforslaget, er der gennemført vandspejlsberegninger ved hjælp af det statiske vandspejlsprogram VASP-DEM. Tegning 004 viser de fremtidige årsmiddel afvandingsforhold i projektområdet, som primært vil være bestemt af vandløbets vandstand. Grundvandspotentialet kan dog medføre, at der er overtryk af grundvand i nogle af de vandløbsnære områder. Det betyder, at disse områders faktiske afvandingsforhold reelt
kan være dårligere end vist på tegningerne, idet det i disse områder er grundvandspotentialet og ikke vandløbets vandstand, der er bestemmende for afvandingsforholdene.
Projektforslaget vil resultere i en væsentlig hævning af grundvandsstanden i projektområdet. Projekteringen er udført, således at der ikke sker påvirkning af arealer opeller nedstrøms projektområdet.
Det beregnede vandspejl i det projekterede forløb af Sverdrup Bæk er vist i bilag 2 for
de karakteristiske afstrømninger som gennemgået i afsnit 2.5.2.
En anden vigtig forudsætning for de afrapporterede afvandingsforhold er modstanden
i vandløbet, der beskrives via Manningformlen. Manningtallet skal ses som udtryk for
vandløbets ruhed, hvilket afhænger primært af mængden af grøde. De beskrevne forudsætninger for de fremtidige afvandingsforhold er gennemgået nærmere i afsnit
2.5.3.

4.1.2

Vandløb længde og fald
Det fremgår af afsnit 3, at Sverdrup Bæk fastholdes i eksisterende tracé og dermed
beholder stationering og længde. Det gennemsnitlige fald øges for strækningen, da
vandløbet bringes tæt på terræn (Tabel 4.1.1).
Tabel 4.1.1 Sverdrup Bæks længde og faldforhold før og efter gennemførelse på projektstrækningen.
Opmålte forhold
Eksis. st.

637 – 994

Fremtidig st.

637 – 994

Projekterede forhold

Længde

Fald

Længde

(m)

(‰)

(m)

357

13.9

357
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4.1.3

Fremtidig vandløbsvedligeholdelse
Såfremt Sverdrup Bæk og tilløb til Sverdrup Bæk ikke nedklassificeres i forbindelse
med projektet, vil det fortsat være offentligt vandløb, hvor vedligeholdelsen foretages
af vandløbsmyndigheden, som er Haderslev Kommune.

4.2.

Fremtidige afvandingsforhold

4.2.1

Metode
Der er gennemført en vurdering af den fremtidige afvandingstilstand på de påvirkede
arealer ved årsmiddelvandføringen, idet de påvirkede arealer er inddelt i de samme 7
afvandingsklasser som beskrevet i afsnit 2.7.1.

4.2.2

Arealopgørelser
Omfanget af det vandløbspåvirkede areal ved genslyngning af vandløbet og ved hævning af vandstanden i Sverdrup Bæk er vist i Tabel 4.2.1 og på tegning 004.
Af Tabel 4.2.1 fremgår det, at såfremt projektet gennemføres som beskrevet i afsnit 3,
vil det vandløbspåvirkede areal være ca. 12,5 ha ved projektområdet.
Tabel 4.2.1 Arealklassifikation efter fugtighedsforhold i projektområdet. Opgørelsen er gennemført på baggrund af årsmiddelvandstanden i vandløbet. Eventuelle unøjagtigheder i summer skyldes afrunding.

Arealklassifikation

Sverdrup Bæk

(afvandingsdybde)

4.3.

Areal, ha

%

Frit vandspejl

1,38

6,6

Sump (0 - 0,25 cm)

3,17

15,2

Våde enge (25 - 40 cm)

2,21

10,6

Fugtige enge (50 - 75 cm)

1,97

9,5

Tørre enge (75-100 cm)

2,23

10,7

Omdrift (100 - 125 cm)

1,53

7,4

Upåvirket

3,55

17,0

I alt

16,05

100,0

Fremtidig arealanvendelse
I afsnit 2.7.2 er foretaget en opgørelse over arealanvendelsen i området ud fra, hvad
der er søgt tilskud til på arealerne i 2014. Ved gennemførelse af projektet vil landbrugsdriften på arealerne blive ekstensiveret, og der vil være et forbud mod omlægning, anvendelse af sprøjtemidler og gødskning af arealerne. Der må dog gerne foretages afgræsning eller slæt på de arealer, hvorpå dette er muligt i sommerhalvåret.
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Gennemførelse af projektforslaget medfører et projektareal på 16,05 ha. Det vurderes,
at alle arealer, som ikke bliver vanddækkede eller sumpede, i fremtiden vil kunne anvendes til afgræsning og/eller høslæt. Disse arealer dækker i alt et areal på ca. 11,5
ha.
Det bemærkes, at de omtalte muligheder for afgræsning (og høslæt) er gennemsnitsbetragtninger, idet arealernes afvandingstilstand naturligt vil variere år til år.
4.4.

Kvælstoffjernelse
Ved etablering af et vådområde tilføres kvælstofholdigt vand fra oplandet. Ved dannelsen af mere eller mindre vandmættede jorder i området vil der skabes de nødvendige
betingelser for kvælstoffjernelse ved denitrifikation, forudsat at der er organisk stof eller 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 denitrifikationen. For at optimere kvælstoffjernelsen i området er det vigtigt med en god fordeling af det gennemstrømmende/infiltrerende nitratholdige vand.
Beregningen af kvælstoffjernelsen i nærværende projekt er baseret på dels gennemsivning/overrisling af projektarealernes jorder med nitratholdigt vand fra de direkte oplande til det kommende vådområde, og dels på det kvælstof, som fjernes ved ekstensivering af landbrugsdriften inden for projektområdet. Der er ikke indregnet effekten af
oversvømmelse med vandløbsvand fra Sverdrup Bæk.

4.4.1

Kvælstoffjernelse ved infiltration af vand gennem vådområdet
For at kunne opfange en stor del af det kvælstof, der kommer fra det direkte opland,
afbrydes alle dræn til projektområdet i videst muligt omfang. Derved omlægges drænvandet til overrisling af infiltrationsarealerne.
Jordbunden i projektområdet er som tidligere nævnt overvejende stærkt omsat tørv og
grov-/mellemkornet sand (bilag 5). Landskabet hælder ret stejlt ned mod projektområdet. Til gengæld er der relativt fladt inden for projektområdet, hvorfor arealerne vurderes at være egnede til at sikre infiltration af drænvandet, inden det når det centrale
projektområde med sump. I den veldefinerede ådal er der egnede arealer til overrisling med drænvand. Forholdet mellem det direkte opland og overrislingsarealer er 25.
På den baggrund kan der forventes en kvælstoffjernelse som følge af infiltration på
2.431 kg N/år fra projektområdet (bilag 8).

4.4.2

Kvælstoffjernelse ved oversvømmelse med åvand
Det er valgt ikke at medregne vandløbsoversvømmelser fra vandløbet. Vandløbsoplandet er begrænset til 45,98 ha, og der er via Miljøportalen.dk fremsøgt aktive målestationer og feltmålinger for vandkemi i Sverdrup Bæk. Der fremkommer kun en enkelt
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feltmåling, der viser en kvælstofkoncentration på 3,4 mg/l tilbage fra 30.08.2007. Dokumentation for, at kvælstofkoncentrationen som årsgennemsnit overstiger 2-3 mg/l,
må betegnes som spinkel, og med det begrænsede oplands størrelse regnes derfor
ikke med en kvælstoffjernelse ved oversvømmelse.
4.4.3

Kvælstoffjernelse ved ændret arealanvendelse
Projektets gennemførelse vil betyde, at hovedparten af de arealer, der i dag indgår i
landbrugsmæssig drift, tages ud af drift eller overgår til en mere ekstensiv driftsform. I
bilag 8 er angivet potentialet ved ekstensivering af området.
Ekstensiveringen svarer til en reduktion på 205 kg N/år for projektområdet, hvilket
skyldes, at projektområdet primært består af vedvarende græs- og naturarealer.

4.4.4

Samlet kvælstoffjernelse
Den samlede forventede kvælstoffjernelse fremgår af tabel 4.4.1 beregnet ud fra den
arronderede projektgrænse og et samlet areal på 16,05 ha. Det ses, at der kan fjernes
i alt cirka 2.637 kg N/år. Resultatet svarer til en arealspecifik kvælstoffjernelse på 164
kg N/ha/år.
Tabel 4.4.1 Samlet kvælstoffjernelse ved gennemførelse af projektet med udgangspunkt i den arronderede
projektgrænse. Eventuelle afvigelser i summer skyldes afrunding.

Kvælstoffjernelse

Projektområdet

Projektområde, ha

16,05

N-fjernelse ved gennemsivning/ infiltration, kg/år

2.431

N-reduktion ved ændret arealanvendelse, kg/år

205

N-fjernelse i alt, kg/år

2.637

Arealspecifik N-fjernelse, kg/ha/år

4.5.

164

Fosfor
Vurderingen af projektets fosforbalance er foretaget på baggrund af den seneste Pvejledning (Hoffmann m.fl., 2013) og det dertil knyttede regneark for fosforkvantificering fra version oktober 2018 (www.vandprojekter.dk).

4.5.1

Fosforfrigivelse med vandmætning
Ifølge denne version af regnearket vil der være en potentiel udvaskning ved gennemførelse af det skitserede projekt på 99,0 kg P/år fra projektområdet (bilag 9).
Det skal bemærkes, at der med denne metode ikke vurderes hverken positivt eller negativt på den mængde fosfor, der dannes under denitrifikationsprocessen. Denitrifikation, der er den primære proces til kvælstoffjernelse, er en mikrobiologisk proces, der
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omdanner nitrat til luftformigt kvælstof under forbrug af organisk stof. Når organisk stof
nedbrydes, sker der samtidig en frigivelse af opløst fosfor (fosfat). Da fosfat i lighed
med ammonium og nitrat er et essentielt plantenæringsstof, vil en del af det frigivne
fosfat optages i plantebiomassen - i nogle perioder er planternes behov for fosfat
større end den mængde, der frigives ved omsætningen af organisk stof, og i andre perioder mindre (Paludan 1995, Hoffmann 1998).
4.5.2

Fosforreduktion ved infiltration/overrisling af vand fra det diffuse opland
Det samlede drænede opland er 118,8 ha til projektområdet. Det tilstrømmende vand
fra dette opland vil nå frem til projektområdet som drænvand fra drænledninger samt
fra det øvre grundvand, der gennemsiver jordbunden i området.
Ifølge vejledningen kan tilbageholdelsen beregnes ud fra en vejledende værdi på
0,062 kg/ha/år, svarende til en fjernelse på i størrelsesordenen 7,4 kg P/år fra projektområdet (bilag 9).

4.5.3

Fosfortilbageholdelse med oversvømmelser
Tilbageholdelsen af fosfor fra oversvømmelseshændelser vil forekomme dels ved sedimentation af partikulært fosfor (deponering), og dels ved optagelse af opløst fosfor i
plantebiomassen.
Da vandløbsoplandet er under 2 km2 kan der ikke jf. vejledningen til det gældende fosforregneark medregnes fosfordeponering ved vandløbsoversvømmelser.

4.5.4

Fosforreduktion ved slæt/græsning efter optag i planter
Planternes optag kan ikke umiddelbart kvantificeres på det foreliggende grundlag,
men fosforfjernelsen med biomassen kan søges optimeret gennem enten græsning
eller slæt med fjernelse af høet.
Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt egentlige referencedata på den mængde,
der kan fjernes ved græsning eller høslæt, men den kan skønsmæssigt ansættes til i
størrelsesordenen 5 - 10 kg P/ha /år på de arealer, der enten afgræsses, eller hvor
græsset fjernes ved slæt (kilde: Carl Christian Hoffmann, pers. meddelelse).
Fosforreduktion ved slæt/ græsning kan ikke medregnes jf. den seneste vejledning.

4.5.5

Samlet fosforbalance
Ved gennemførsel af det skitserede projekt vil der være en negativ fosforbalance
(netto fosforfrigivelse) på 99,0 kg P/år i projektområdet svarende til en netto frigivelse
på 6,2 kg P/ha/år for projektområdet (Tabel 4.5.1).
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Tabel 4.5.1 Fosforbalance for vådområdeprojektet Sverdrup Bæk.

Fosforfjernelse

Projektområdet

Påvirket areal, ha

16,05

P-fjernelse ved gennemsivning/infiltration, kg/år

7,4

P-lækage ved vandmætning, kg/år

106,0

P-fjernelse, kg/år

-99,0

Arealspecifik P-fjernelse, kg/ha/år

-6,2

En potentiel frigivelse på 99 kg P/år skal ses i sammenhæng med den afskæringsværdi, som findes for Haderslev Fjord, som revideres løbende af Miljøstyrelsen på
baggrund af kendskab til indkomne projekter. Afskæringsværdien var oprindeligt 180
kg, hvilket den senest (03-05-2019) reviderede opgørelse viser, at den fortsat er.
4.6.

Drivhusgasudledning
Ifølge den seneste vejledning for kvælstofvådområder, skal der beregnes drivhusgasudledning efter en simpel model baseret på udpegning af tørv på GIS kort Tørv2010
med udgangspunkt i regnearket fra den teknisk rapport fra DCE (Gyldenkær, 2016).
Resultaterne af det udfyldte regneark (bilag 10) viser, at der i projektet vil være en reduktion i udledningen på 58,7 tons CO2-ækvivalenter/år, svarende til 3,7 tons CO2ækvivalenter/ha/år.

4.7.

Okkerbelastning
Undersøgelsesområdet er ifølge okkertemaet på arealinfo.dk ikke okkerklassificeret
(afsnit 2.9). Det vurderes samlet set, at risikoen for udvaskning af okker inden for projektområdet er ubetydelig, da projektet samtidig vil medføre en generel hævning af
vandstanden i området. På denne måde vil projektgennemførelsen kunne forsegle de
eventuelle pyritforekomster, der endnu ikke er iltede som følge af den eksisterende og
betydelige afvanding af projektområdet, og projektet vil således ikke øge risikoen for
okkerudledning, tværtimod.

4.8.

Miljø- og naturmæssige forhold
I projektområdet sker der ændringer ved at den rørlagte del af Sverdrup Bæk genåbnes og der etableres et nyt terrænnært vandløb, samt dræn føres til overrisling. Det
nye forløb af vandløbet vurderes at øge naturværdien i vandløbet, til gavn for smådyr
og fisk. Set i forhold til vandløbsregulativet vil der helt lokalt blive vådere ved det vandløbsnære areal i de ferske enge i sommersituationen. Som resultat øges arealet med
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afvandingsklasse sump og våd eng. I vintersituationen vil der ske oversvømmelseshændelser med et større vanddækket areal til følge. I den forbindelse forventes der en
øget påvirkning ved sedimentaflejring og næringsberigelse. Ses de projekterede ændringer i forhold til faktisk forhold ved Sverdrup Bæk, må påvirkningen af de vandløbsnære arealer antages at være væsentlig mindre, idet en del af vandføringen i forvejen
føres til terræn ved indløb til den rørlagte strækning ved st. 637, som gennemgået i afsnit 1.1.
Generelt vil der ske en øget kvælstofafsætning på de arealer, hvor drænsystemer der
tilfører vand fra det direkte opland sløjfes og bringes til overrisling. Dette vil i høj grad
vil være med til at definere tilstanden på engene. Tiltagene vil forbedre den hydrologiske tilstand ved at reducere afvandingen, men eftersom der overrisles med potentielt
næringsholdigt drænvand fra bagvedliggende omdriftsarealer, kan det bevirke en tiltaget tilgroning og udvikling af plantesamfundet mod større dominans af næringstolerante arter. Dette gælder først og fremmest for de nordligste enge, og her vurderes
ikke at ske en væsentlig forringelse i naturtilstanden, da den i forvejen er lav og kulturbetinget.
Centralt ligger en eng med en god naturtilstand. Overrisling af engen med drænvand
kan potentielt påvirke en forringet naturtilstand, ved en øget tilgroning og øget dominans af næringstålende arter.
I den sydlige del af projektområdet er der et drænsystem i en §3-mose der sløjfes.
Mosen har rigkærspræg og en god naturtilstand. Ved sløjfningen af drænsystemet føres drænvandet fra de bagvedliggende omdriftsarealer udenom mosen i et nyt lukket
rør, til et nyt bekkasinskrab. Ved gennemførelse af dette tiltag genoprettes mosens hydrologi til gavn for udviklingen af mosens tilstand og potentiel yderligere rigkærspræg.
Samtidig reduceres en potentiel eksisterende næringsstofpåvirkning ved utætte drænledninger, samtidig med at der udtages omdriftsjord, hvorved risiko for overfladestrømning reduceres. Tiltagene vurderes at få en positiv effekt på mosens naturtilstand.
Strandengen ud mod fjorden påvirkes ikke af de beskrevne tiltag. Rigkæret i den nordlige del af det der er registeret som §3 strandeng påvirkes heller ikke af projektet.
Samlet set skabes et større areal med de ”våde” afvandingsklasser sump og våd eng,
mens omfanget af areal klassificeret som tør eng og omdrift reduceres. Den reducerede afvanding skaber temporære vandsamlinger, især i nord men også i det sydlige
af projektområdet, se tegning 004. Mange steder vil der ikke være tale om et decideret
ubrudt vandspejl men nærmere sjapvand i bunden af vegetationen. Der vil ske en
øget kvælstofafsætning, hovedsageligt på arealer der i forvejen vurderes at have et
ringe og næringspræget naturindhold. Projektet har godt potentiale for at medføre en
forbedring af hydrologien og naturtilstanden i et rigkærslignende areal i den sydlige del
af projektområdet og tilføje flere yngle- og rastesteder for fugle tilknyttet engområder.
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4.8.1

Natura 2000-områder
Gennemførelse af projektet medfører en reduktion i tilførslen af kvælstof til det nedstrøms liggende Natura 2000-område Lillebælt. Denne reduktion vil potentielt have en
mindre, men positiv effekt på tilknyttede næringsfølsomme habitatnaturtyper. Der frigives 99,0 kg P/år ved gennemførelse af det samlede projekt. Afskæringsværdien for
Haderslev Fjord, er ved seneste revision sat til 180 kg.

4.8.2

Bilag IV-arter
Projektets tiltag vurderes ikke at få nogen negativ påvirkning på de bilag IV-arter, der
potentielt kan forekomme i og nær projektområdet.

4.8.3

Opsummering
Samlet set vil projektet have en positiv effekt på vandmiljøet, både i Sverdrup Bæk og
i Haderslev Fjord og Lillebælt. Det vurderes ikke at få en væsentlig påvirkning på forekomsten af bilag IV arter eller forekomsten af fugle i projektområdet. Den §3-beskyttede ferske eng vurderes at blive vådere, men også næringspåvirket i nogen grad, der
kan fremskynde en eventuel tilgroning. Naturtilstanden for engen er vurderet at være
ringe, og påvirkningen vurderes ikke at forøge eller forringe naturtilstanden for engen
væsentligt. For at reducere tilgroningen kan der med fordel etableres en græsningsdrift på engarealerne.
I et større perspektiv bevirker det samlede projekt, at kvælstoftilførslen til Haderslev
Fjord reduceres med 2.637 kg kvælstof pr. år, mens der udledes 99,0 kg fosfor pr. år.
Projektet vil dermed bidrage til målopfyldelsen i forhold til kvælstof for vandområdeplanen for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn og hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland.
Jf. gældende vandområdeplan 2015-2021 (Miljø- og Fødevarestyrelsen, 2016) er angivet et virkemiddelspecifikt indsatsbehov for vådområder for hovedvandopland Haderslev Fjord på 19,6 tons kvælstof pr. år. Realisering af projektforslaget har dermed
potentiale for at reducere ca. 13,5 % af indsatsbehovet for kvælstof. Jf. gældende bekendtgørelse om kriterier for vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder2 §5, stk. 1, nr. 5 skal projektet bidrage med en reduktion af kvælstofbelastningen fra hovedvandoplandet på mindst 90 kg kvælstof pr. ha. pr. år. Af afsnit
4.4.4 fremgår det, at projektets samlede kvælstofreduktion ligger på 164 kg kvælstof
pr. ha pr. år, hvilket dermed lever op til bekendtgørelsens krav.

4.9.

Arkæologi og kulturhistorie
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af den tekniske forundersøgelse taget kontakt
til Museum Sønderjylland for at få en udtalelse, om der er kulturhistoriske elementer
eller fortidsminder, man skal være opmærksomme på i forbindelse med gennemførelse af projektet, se afsnit 2.13. Hovedessensen i svaret fra Museum Sønderjylland
2

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194878
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er, at anlægsarbejdet overvåges ved et par besøg i de områder, hvor der er nye udgravninger, mens anlægsarbejdet står på. Museet vil ikke prissætte omfanget af overvågning, da museum først vil tage stilling til, hvilken form for arkæologisk undersøgelse/forundersøgelse der er brug for i den konkrete planlægning af projektet. På basis af Orbicons erfaring med lignede projekter, er der afsat et rådighedsbeløb på den
estimerede anlægsøkonomi på 60.000 kr. til overvågning af anlægsarbejdet.
4.10.

Tekniske anlæg

4.10.1

Veje og broer mv.
Projekterne forventes ikke at påvirke eksisterende større asfalterede veje, broer m.v.

4.10.2

Bygninger m.m.
Projektet forventes ikke at påvirke eksisterende bygninger eller huse, da der ikke gennemføres anlægstiltag eller hævning af vandstanden i nærheden af bygninger.

4.10.3

Ledninger
Hovedparten af ledningerne ligger uden for projektområdet, og særlige sikringer af eksisterende ledninger, kabler og øvrige forsyningsanlæg i projektområdet er ikke nødvendig.
Et 60 kV elkabel krydser den rørlagte strækning af Sverdrup Bæk, som skal genåbnes
ved realisering af projektforslaget. Under detailprojektering skal der tages kontakt til
ledningsejer med henblik på afklaringen af præcis ledningstracé og dybde. Alternativt
skal ledningen påvises.
Dog bør der under alle omstændigheder ved detailprojekteringen og forud for igangsætningen af anlægsarbejderne foretages en ny LER-søgning.

4.11.

Økonomi og arbejdstidsplan

4.11.1

Estimeret anlægsøkonomi
I tabel 4.11.1 er der givet et økonomisk overslag på anlægsudgifterne ved realisering
af projektforslaget for det samlede projektområde. Anlægsarbejderne og materialepriserne er baseret på erfaringstal fra lignende projekter, samt V&S-prisbøger. I prisberegningen er ikke indeholdt lodsejererstatninger, omkostninger til projektering, anlægstilsyn mv. Alle priser er ekskl. moms.
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Tabel 4.11.1 Økonomisk overslag for anlægsarbejder for det samlede projektforslag.

Anlægselement

Beløb i kr. (ekskl.
moms)

Etablering og drift af arbejdsplads inkl. alm. reetablering

kr. 50.000

Nedtagning og opsætning af hegn (1.200 m)

kr. 27.000

Adgangsveje, herunder levering, drift og fjernelse af køreplader (300

kr. 85.000

lbm.)
Udgravning af eksisterende rørlægning, inkl. knusning af rør, fiber-

kr. 129.000

dug, genindfyld jord og vadested
Stensikring Sverdrup Bæk

kr. 39.000

Stentærskler i 2 tilløb

kr. 16.000

Etablering af nyt forløb ved tilløb fra syd, inkl. stensikring

kr. 22.000

Etablering af bekkasinskrab

kr. 20.000

Afkobling af dræn til terræn/fordelerrende

kr. 35.000

Sløjfning af dræn (275 m) og brønde (5 stk.)

kr. 47.500

Fordelerrender

kr. 7.000

Tilpasning af ukendte dræn

kr. 25.000

Etablering og tilslutning af nyt lukket rør til eksisterende dræn (200

kr. 60.000

m)
Arkæologisk overvågning

kr. 60.000

Samlet sum

4.11.2

kr. 622.500

Omkostninger til rådgivning
Der er ligeledes udarbejdet overslag for de omkostninger, som er forbundet med rådgivning ved realisering af projektforslaget for det samlede projektområde. Omkostningerne er vurderet på baggrund af Orbicons erfaringer fra lignende projekter, ligesom
der er taget hensyn til den vurderede anlægsperiode, som fremgår af afsnit 4.11.3.
Omkostningerne er angivet i tabel 4.11.2 for det samlede projektforslag.
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Tabel 4.11.2 Vurderede omkostninger til projektering, udbud og tilsyn i forbindelse med realisering af projektet ved Sverdrup Bæk.

Rådgivningsomkostninger

Beløb i kr.
(ekskl. moms)

Detailprojektering

kr. 135.000

Udbud og kontrahering

kr. 65.000

Fagtilsyn

kr. 90.000

Omkostninger i alt, ekskl. moms

4.11.3

kr. 290.000

Tids- og arbejdsplan
Det anbefales, at anlægsarbejderne gennemføres i sommerhalvåret f.eks. anlægsstart
i slutningen af maj eller starten af juni. Anlægsperioden fastsættes til i alt ca. 6 uger for
det samlede projektområde. Det er som udgangspunkt antaget, at anlægsarbejderne
udføres sideløbende og i sammenhæng. De enkelte fasers udstrækning og placering i
den samlede anlægsperiode er anført i tidsplanen i tabel 4.11.3.
Tabel 4.11.3 Tids- og arbejdsplan for realisering af projektscenariet ved Sverdrup Bæk.

Aktivitet

Uger
1

2

3

4

5

6

Arbejdsplads mv.
Udgravning det nye vandløbstracé
Udlægning af sten/grus i det nye vandløbstracé
Etablering af tærskler
Sløjfning af dræn og brønde
Etablering af Fordelerrender
Diverse efterreguleringer/reetablering

4.11.4

Driftsforhold
Sverdrup Bæk og tilløb til Sverdrup Bæk vil under de fremtidige forhold fortsat være
offentligt vandløb og vedligeholdes af vandløbsmyndigheden Haderslev Kommune.
Ved genskabelse af en natureng efter hævning af vandstanden i ådalen er det blandt
andet vigtigt, at der fortsat er drift i form af græsning eller slæt på arealerne. Idet
grundvandsspejlet vil blive hævet i forhold til i dag, må det forventes, at varigheden af
den periode, hvor det er muligt at afgræsse arealerne, vil blive kortere end i dag. Det
anbefales at pleje engene ved afgræsning, idet det er medvirkende til at bevare de
lavt voksende, artsrige plantesamfund, og deres tilhørende dyreliv. Græsning skaber,
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hvis den ikke er intensiv, stor variation og dermed mange forskellige levesteder. Der
kan med fordel vælges robuste og lette dyr egnede til naturpleje.
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<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.:
ikke påvist
i.m.:

ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

σ

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Orbicon A/S
Jens Juuls Vej 16
8260 Viby J
Att.: Christian Kristensen (CHKR)

Rapportnr.:

AR-18-CA-00674679-01

Batchnr.:

EUDKVE-00674679

Kundenr.:

CA0000207

Modt. dato:

04.06.2018

Analyserapport
Sagsnr.:

Analyseperiode:

1321700228
Sverdrup Bæk
Jord
Rekvirenten
02.06.2018
04.06.2018 - 15.06.2018

Prøvemærke:

10

Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:

Lab prøvenr:

Tørstof

KÅRE

67467910

Enhed

DL.

Metode

83

%

0.2

DS 204:1980 mod.

805

kg/m³

* DMU Tekn. rap. 840:2011

15

260

mg/kg ts.

* ICP-OES

30

5900

mg/kg ts.

* ICP-OES

30

0-25

m

*

Urel
(%)

15

Kompost analyser

Rumvægt BD
Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD
Metaller

Jern, BD
Oplysninger fra rekvirent

Prøvedybde

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.:
ikke påvist
i.m.:

ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

σ

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Orbicon A/S
Jens Juuls Vej 16
8260 Viby J
Att.: Christian Kristensen (CHKR)

Rapportnr.:

AR-18-CA-00674679-01

Batchnr.:

EUDKVE-00674679

Kundenr.:

CA0000207

Modt. dato:

04.06.2018

Analyserapport
Sagsnr.:

Analyseperiode:

1321700228
Sverdrup Bæk
Jord
Rekvirenten
02.06.2018
04.06.2018 - 15.06.2018

Prøvemærke:

11

Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:

Lab prøvenr:

Tørstof

KÅRE

67467911

Enhed

DL.

Metode

55

%

0.2

DS 204:1980 mod.

155

kg/m³

* DMU Tekn. rap. 840:2011

15

210

mg/kg ts.

* ICP-OES

30

4900

mg/kg ts.

* ICP-OES

30

0-25

m

*

Urel
(%)

15

Kompost analyser

Rumvægt BD
Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD
Metaller

Jern, BD
Oplysninger fra rekvirent

Prøvedybde

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.:
ikke påvist
i.m.:

ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

σ

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Orbicon A/S
Jens Juuls Vej 16
8260 Viby J
Att.: Christian Kristensen (CHKR)

Rapportnr.:

AR-18-CA-00674679-01

Batchnr.:

EUDKVE-00674679

Kundenr.:

CA0000207

Modt. dato:

04.06.2018

Analyserapport
Sagsnr.:

Analyseperiode:

1321700228
Sverdrup Bæk
Jord
Rekvirenten
02.06.2018
04.06.2018 - 15.06.2018

Prøvemærke:

12

Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:

Lab prøvenr:

Tørstof

KÅRE

67467912

Enhed

DL.

Metode

87

%

0.2

DS 204:1980 mod.

1030

kg/m³

* DMU Tekn. rap. 840:2011

15

100

mg/kg ts.

* ICP-OES

30

2400

mg/kg ts.

* ICP-OES

30

0-25

m

*

Urel
(%)

15

Kompost analyser

Rumvægt BD
Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD
Metaller

Jern, BD
Oplysninger fra rekvirent

Prøvedybde

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.:
ikke påvist
i.m.:

ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

σ

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Orbicon A/S
Jens Juuls Vej 16
8260 Viby J
Att.: Christian Kristensen (CHKR)

Rapportnr.:

AR-18-CA-00674679-01

Batchnr.:

EUDKVE-00674679

Kundenr.:

CA0000207

Modt. dato:

04.06.2018

Analyserapport
Sagsnr.:

Analyseperiode:

1321700228
Sverdrup Bæk
Jord
Rekvirenten
02.06.2018
04.06.2018 - 15.06.2018

Prøvemærke:

13

Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:

Lab prøvenr:

Tørstof

KÅRE

67467913

Enhed

DL.

Metode

86

%

0.2

DS 204:1980 mod.

806

kg/m³

* DMU Tekn. rap. 840:2011

15

110

mg/kg ts.

* ICP-OES

30

1600

mg/kg ts.

* ICP-OES

30

0-25

m

*

Urel
(%)

15

Kompost analyser

Rumvægt BD
Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD
Metaller

Jern, BD
Oplysninger fra rekvirent

Prøvedybde

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.:
ikke påvist
i.m.:

ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

σ

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Orbicon A/S
Jens Juuls Vej 16
8260 Viby J
Att.: Christian Kristensen (CHKR)

Rapportnr.:

AR-18-CA-00674679-01

Batchnr.:

EUDKVE-00674679

Kundenr.:

CA0000207

Modt. dato:

04.06.2018

Analyserapport
Sagsnr.:

Analyseperiode:

1321700228
Sverdrup Bæk
Jord
Rekvirenten
02.06.2018
04.06.2018 - 15.06.2018

Prøvemærke:

14

Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:

Lab prøvenr:

Tørstof

KÅRE

67467914

Enhed

DL.

Metode

61

%

0.2

DS 204:1980 mod.

170

kg/m³

* DMU Tekn. rap. 840:2011

15

110

mg/kg ts.

* ICP-OES

30

2300

mg/kg ts.

* ICP-OES

30

0-25

m

*

Urel
(%)

15

Kompost analyser

Rumvægt BD
Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD
Metaller

Jern, BD
Oplysninger fra rekvirent

Prøvedybde

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.:
ikke påvist
i.m.:

ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

σ

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Orbicon A/S
Jens Juuls Vej 16
8260 Viby J
Att.: Christian Kristensen (CHKR)

Rapportnr.:

AR-18-CA-00674679-01

Batchnr.:

EUDKVE-00674679

Kundenr.:

CA0000207

Modt. dato:

04.06.2018

Analyserapport
Sagsnr.:

Analyseperiode:

1321700228
Sverdrup Bæk
Jord
Rekvirenten
02.06.2018
04.06.2018 - 15.06.2018

Prøvemærke:

15

Sagsnavn:
Prøvetype:
Prøvetager:
Prøveudtagning:

Lab prøvenr:

Tørstof

KÅRE

67467915

Enhed

DL.

Metode

51

%

0.2

DS 204:1980 mod.

614

kg/m³

* DMU Tekn. rap. 840:2011

15

120

mg/kg ts.

* ICP-OES

30

1200

mg/kg ts.

* ICP-OES

30

0-25

m

*

Urel
(%)

15

Kompost analyser

Rumvægt BD
Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD
Metaller

Jern, BD
Oplysninger fra rekvirent

Prøvedybde

15.06.2018

Kundecenter
Tlf: 70224267
G30@eurofins.dk

Kirsten From Jensen
Senior Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.:
ikke påvist
i.m.:

ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

σ

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Prøve ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Interval_1
0-100
0-15
0-100
0-100
0-100
0-100
0-100
0-5
0-100
0-100
0-100
0-100
0-100
0-10
0-100

Materiale1
Stærkt omsat tørv
Stærkt omsat tørv
Stærkt omsat tørv
Stærkt omsat tørv
Stærkt omsat tørv
Stærkt omsat tørv
Stærkt omsat tørv
Moderat omsat tørv
Stærkt omsat tørv
Grov-/mellemkornet sand
Stærkt omsat tørv
Grov-/mellemkornet sand
Grov-/mellemkornet sand
Moderat omsat tørv
Stærkt omsat tørv

Interval_2

Materiale2

15-100

Ler

5-100

Stærkt omsat tørv

10-100

Stærkt omsat tørv

Museum Sønderjylland
Dalgade 7
6100 Haderslev
Sendt via e-mail: planer@museum-sonderjylland.dk

DATO
10. oktober 2018

VÅDOMRÅDEPROJEKT SVERDRUP

PROJEKT NR.
1321700228

BÆK
Orbicon udarbejder for Naturstyrelsen Trekantsområdet et skitseprojekt, der har til
formål at vådlægge arealer langs Sverdrup Bæk. Projektområdet er beliggende øst
for Haderslev.
I forbindelse med en eventuel projektgennemførelse skal der gennemføres en
række anlægsarbejder, der berører arealerne som fremgår af nedenfor viste kort.
Undersøgelsesområdet er afgrænset med en rød linje.

Anlægsarbejderne vil omfatte følgende elementer:
· Omlægning af dræn fra oplandet til overrisling af det lavtliggende terræn.
· Sløjfning af dræn inden for undersøgelsesområdet.
1/2
Christian Kristensen

Orbicon A/S

info@orbicon.dk

CVR nr: 21 26 55 43

61 51 16 01

Jens Juuls Vej 16

www.orbicon.dk

Handelsbanken:

chkr@orbicon.dk

8260 Viby J

+45 87 38 61 66

7643-0002350106

FRI

·

Hævning af bund i grøfter/vandløb i projektområdet til at hæve vandstand.

Efter projektgennemførelsen vil arealerne inden for projektområdet fremstå noget
mere fugtigt end i dag.
Vi skal på baggrund af ovenstående forespørge Museum Sønderjylland, hvorvidt
museet har kendskab til kulturhistoriske og arkæologiske elementer, som vil kunne
blive berørt af anlægsarbejderne, og som der skal tages hensyn til ved projektgennemførelsen. Det skal bemærkes, at vi desuden søger oplysninger på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside.
Såfremt museet har spørgsmål og /eller kommentarer til ovennævnte, må henvendelse gerne ske til undertegnede. Såfremt jeg ikke har modtaget bemærkninger fra
jer senest 4 uger efter modtagelse af dette brev, betragter jeg det som, at i ikke har
nogen bemærkninger.
Med venlig hilsen og på forhånd tak for hjælpen.

Venlig hilsen

Christian Kristensen
Projektleder
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MUSEUM SØNDERJYLLAND| VIDEN OG SAMLINGER | ARKÆOLOGI
ARKÆOLOGI HADERSLEV | DALGADE 7| DK‐6100 Haderslev|T +45 65 370 801
PLANER@MSJ.DK

Orbicon A/S
Att.: Christian Kristensen
Dato: 08.11.2018

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev | Sagsnr: 18/5598-8.1.12

Arkæologisk udtalelse vedr. vådområdeprojekt ved Sverdrup Bæk (Haderslev Kommune)
Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev sagsnr: 18/5598‐8.1.12
Arkæologisk udtalelse i henhold til Museumslovens § 25:
Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev har modtaget en forespørgsel vedrørende
ovennævnte projekt og har foretaget arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering af det berørte
areal.
Projektområdet er beliggende på lavt og fugtigt terræn, omgivet af højere liggende arealer.
Området strækker sig ud i de højere liggende arealer.
Inden for og omkring projektområdet er der registreret flere væsentlige, jordfaste fortidsminder –
især flere små flintpladser – aktivitets‐ eller bopladser fra stenalderen (sb. 242, 251, 306, Øsby
sogn), men også flere gravhøje, både fredede og overpløjede (sb 128, 132, 148‐149, Øsby sogn).
Enkelte uregistrerede gravhøje ses også på reliefkortet som små runde højninger. Ved fjorden nord
for området er der registreret et gammelt færgested (sb. 265, Øsby sogn). Endelig er der registreret
en synlig vej "e svensk postvej" sydvest for projektområdet (sb. 219, Øsby sogn).
To af de registrerede fortidsminder ligger inden for projektområdet. Begge er flintpladser (sb. 242
og 251, Øsby sogn). Ved det vestlige fund fremkom ud over flintredskaber også knogler af tamsvin.
Det østlige fund indeholdt ligeledes flintredskaber – bl.a. økser fra bondestenalder. Begge
lokaliteter ligger i kanten af mosebassinet på eller ved let hævet terræn (se reliefkort).
Vi ved desuden af erfaring, at der ved jordarbejde ved vandløb og vådområder kan være risiko for
at påtræffe spor efter bl.a. stenalderbopladser, ofringer eller fortidige vadesteder, vandmøller o.
lign. I forbindelse med Fjorden er der også risiko for at støde på små anlæg til fortøjning af både
(landingspladser) o.lign. På højere beliggende terræn er der risiko for at støde på bopladser og
begravelser fra senere perioder.
På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at der er høj risiko for at træffe på væsentlige
jordfaste fortidsminder på de områder, hvor der skal foregå jordarbejde under 10‐15 cm’s dybde.
Efter det oplyste skal vandstanden i projektområdet hæves ved hjælp af omlægning af dræn fra
oplandet og sløjfning af dræn (foregår ved at dræn graves over og proppes af) samt hævning af
bund i vandløb sker ved at den østlige del af rørlagt vandløb åbnes – dvs. rørene fjernes.
Hvis projektet ikke medfører, at der skal udføres andet jordarbejde i projektområdet end
afpropning og åbning af dræn samt åbning af rørlagt vandløb ved fjernelse af rør, vurderer Museet,
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at risikoen for at støde på væsentlige jordfaste fortidsminder er minimal og mener, at en
arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig.

Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes
jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens §
27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og
Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev adviseres.
Det kan endvidere oplyses, at bygherre i givet fald ikke skal udrede udgifterne til en eventuel
arkæologisk undersøgelse.
Hvis der derimod foretages terrænregulering eller andet gravearbejde vil Museet foreløbig
anbefale en forundersøgelse/overvågning af arealer, hvor der skal foregå jordarbejde under 10‐
15 cm’s dybde. Ved evt. terrænreguleringer anbefaler Museet forundersøgelse.
Forundersøgelsen/overvågningen vil kunne afsløre, om der findes væsentlige fortidsminder på det
berørte område, og om de har en sådan karakter, at de skal udgraves, inden de ødelægges ved
anlægsarbejdet. Da projektområdet overstiger 5.000 m2, skal udgifterne til forundersøgelse ‐ jf.
Museumslovens § 26.2 – afholdes af Bygherre.
Hvis forundersøgelsen/overvågningen viser, at der findes fortidsminder på området, skal disse
udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved
jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle
finansieres af bygherre.
Både de kendte og ukendte jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens § 27. Derfor skal
man, hvis man ved anlægsarbejde støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang,
det berører fortidsmindet, og tilkalde Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev.
Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev udarbejder gerne ved henvendelse fra bygherre
budget og tidsplan for en forundersøgelse. Henvendelse til Per Ethelberg: 65 370 816 eller Mads
Leen Jensen: 65 370 821.

Med venlig hilsen
ANNE BIRGITTE SØRENSEN
MUSEUMSINSPEKTØR
D +45 65 370 831
ANSR@MSJ.DK
PLANER@MSJ.DK
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Kortbilag til 18/5598‐8.1.12 Vedr. vådområdeprojekt ved Sverdrup Bæk (Haderslev Kommune).
Projektområdet er markeret med rød kontur. Fortidsminderne er markeret med numre på gul eller rød
baggrund.

Kortbilag til 18/5598‐8.1.12 Vedr. vådområdeprojekt ved Sverdrup Bæk (Haderslev Kommune).
Projektområdet er markeret med rød kontur. Fortidsminderne er markeret med numre på gul eller rød
baggrund.
Reliefkortet: Bemærk vejen sb 219 der følger matrikelskellet. Hen over bakken på matr. 392 ses i øvrigt
flere spor efter veje, hvoraf nogle fører ned til projektområdet. Dette understreger risikoen for at støde på
både vadesteder og på grund af forbindelsen til Fjorden også små anlæg til fortøjning af både
(landingspladser) o. lign.

Kortbilag til 18/5598‐8.1.12 Vedr. vådområdeprojekt ved Sverdrup Bæk (Haderslev Kommune).
Projektområdet er markeret med rød kontur. Fortidsminderne er markeret med numre på gul eller rød
baggrund.
Det preussiske kort: Her ses flere af de gamle veje.

Til Bygherre
Dato: 12/10 2017
Vejledning vedr. naturgenopretningssager
I takt med at antallet af naturgenopretningssager i form af gensnoning af eksisterende åer og bække,
anlæggelse af nye vandhuller og etablering af stisystemer er steget voldsomt de seneste par år og
sandsynligvis vil fortsætte med at øges de kommende år, er der sket en tilsvarende stigning i det
antal sager, som Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev, skal sagsbehandle. Da der ikke er
sket en tilsvarende stigning i det antal timer, vi på Museet har til rådighed til vores sagsbehandling,
ser vi os nødsaget til kun at udarbejde udtalelser i det omfang, der foreligger et konkret projekt med
et klart defineret projektområde.
Afhængig at projekternes størrelse og omfang vil vores sagsbehandling/arkæologiske vurderinger i
store træk foregå efter følgende guidelines:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ved terrænreguleringer vil vi som udgangspunkt anbefale en forundersøgelse med
søgegrøfter.
Ved anlæggelse af større søer vil vi anbefale en forundersøgelse med søgegrøfter.
Ved gensnoning af vandløb på urørt eller dyrket mark vil vi anbefale en
afgravningskontrol/arkæologisk overvågning for ikke at beskadige kanterne af det
kommende vandløb.
Ved gennembrydning af mølle- og vejdæmninger vil vi anbefale en
afgravningskontrol/arkæologisk overvågning.
Generelt vil der ved alle anlægsarbejder, der berører jordlag under normal pløjedybde, være
risiko for, at væsentlige jordfaste fortidsminder kan blive berørt.
Ved gensnoning af åer og bække i de gamle å- og bæklejer kan der være risiko for at
væsentlige jordfaste fortidsminder vil blive berørt.
Ved genåbning af rørlagte vandløb kan der ligeledes være risiko for at væsentlige jordfaste
fortidsminder vil blive berørt.
Hvis fredede fortidsminder bliver berørt af et påtænkt projekt, skal man påregne en
arkæologisk udgravning. Fredede fortidsminder er beskyttede af Museumslovens § 29e, der
må i flg. denne § ikke ske ændringer af nogen art på fortidsmindet. Det er kulturstyrelsen der
er myndighed på det område. Man skal derfor søge tilladelse hos Kulturstyrelsen, hvis et
projekt berører et fredet fortidsminde.
Ifølge Naturbeskyttelsesloven § 18 er der omkring de fredede fortidsminder en 100-meter
beskyttelseszone, indenfor hvilken der ikke må ske terrænændringer.
Dispensationsansøgninger vedr. denne lov behandles af kommunerne. Forundersøgelse eller
afgravningskontrol vil foregå i henhold til de overfor beskrevne retningslinjer.

Ved projekter, som omfatter en strækning på mere 250 m eller et areal på mere end 5000 m2,
afholder bygherre i henhold til museumsloven udgiften til både forundersøgelse/afgravningskontrol
og eventuelle efterfølgende udgravninger. Hvis et projekt omfatter såvel anlæggelse af søer og
vandhuller samt gensnoning af åer og bække betragtes det i forhold til museumsloven som et samlet
projekt.
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Ved projekter, som omfatter en strækning på mindre end 250 m eller et areal på mindre end 5000
m2, afholder Museum Sønderjylland i henhold til museumsloven udgiften til forundersøgelse og
/eller afgravningskontrol/arkæologisk overvågning.
Eksempel 1: Skal der anlægges 3 søer af 1000 m2 og gensnos 100 m vandløb afholdes udgiften af
bygherre, fordi projektet svarer til, at der graves/overvåges et område/tracé som svarer til 250 m
søgegrøft = 5000 m2.
Eksempel 2: Skal der laves 2 søer og gensnos 100 m vandløb afholdes udgiften af Museum
Sønderjylland, fordi projektet svarer til, at der graves/overvåges et område/tracé som svarer til 200
m søgegrøft = 4000 m2.
Forundersøgelse/afgravningskontrol er i henhold til museumsloven frivillig. Har man fået lavet en
forundersøgelse/afgravningskontrol har man ifølge museumsloven mulighed for at justere projektet
eller helt opgive det uden udgifter til en efterfølgende udgravning. Den mulighed har man ikke, hvis
man fravælger forundersøgelsen/afgravningskontrollen.
Uanset om man får lavet en forundersøgelse/afgravningskontrol eller ej, skal man indstille sit
jordarbejde i det omfang det berører et fortidsminde og underrette Museum Sønderjylland
Arkæologi Haderslev.
Hvis man får lavet en forundersøgelse/afgravningskontrol vurderer Kulturstyrelsen, om man er
berettiget til et eventuelt tilskud eller ej. Tilskud kan ikke søges. Tilskud kan ikke tildeles ved
fravalg af forundersøgelse/afgravningskontrol.
Hvis man har fået lavet en forundersøgelse/afgravningskontrol og der mod forventning alligevel
påtræffes et væsentligt jordfast fortidsminde, som er beskyttet af museumsloven, afholder det
offentlige udgiften til udgravning af det påtrufne fortidsminde.
Hensigten med disse guidelines er, at den der laver projektet får mulighed for at vurdere i hvilket
omfang forskellige alternative projektforslag involverer de antikvariske myndigheder inden, man
lægger sig fast på det projektforslag, man ønsker en udtalelse på.

Med venlig hilsen
Anne Birgitte Sørensen
Museum Sønderjylland
Arkæologi Haderslev
Dalgade 7
6100 Haderslev
Tlf. 74527566
E-Mail: planer@museum-sonderjylland.dk

NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES - DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER

Vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt:

BILAGNST december 2013
ark

Sverdrup Bæk

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

-

Oversv.ha.dage, sum:
3
Omsætningsrate
Uddata:

N-fjernelse =

0 ha*døgn
kg N/ha pr. døgn
-

kg N

Der kan kun medregnes areal i en afstand < 100 m fra
vandløbet
2
Oversvømmelsens varighed må ikke overstige 100 dage

3

N-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
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
4.862 kg N
en særskilt forklaring.
Kvælstofomsætning ved overrisling/nedsivning
1
Areal af opland/nedsivningsområdet
50 %
25
1
Hvis forholdet er større end 30 er det sandsynligt at den
Uddata: N-fjernelse =
2.431 kg N
hydrauliske belastning er for høj
Ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet
Inddata:

Beregnet udvaskning fra nuværende landbrugsdrift (ark 1)
245 kg N
Beregnet udvaskning fra fremtidigt naturområde
Projektområde:
16,05 ha
Udvaskning:
2,5 kg N/ha
0-5 kg N/ha
Samlet udvaskning =
40 kg N

Uddata:

Ekstensivering af landbrug =

205 kg N

Vådområdeprojektets samlede N-reduktion
Oversvømmelse med vandløbsvand:
Reduktion i bidrag fra direkte opland:
Ekstensivering af landbrug:
Sødannelse - Metode 1
Sødannelse - Metode 2
TOTAL:

2.431
205
2.637

kg N
kg N
kg N
kg N
kg N
kg N

Projektareal:
N-red. pr ha proj.område:

16 ha
164 kg N/ha

Simpel metode til bestemmelse af drivhusgasudledningen i vådområdeprojekter, Version 2.0
Projektområde:
Projektansøgnings ID:
Total projektareal, ha

Sverdrup

Dato for oprettelse:

14-05-2019

Dato for sidste lagring:
16.0476

Del 1
Før omlægning
Løbenummer

Afgrøde

Areal i alt, ha

Enårige afgrøder samt græs i omdrift
Permanent græs u.f. omdrift
Skov i drift og juletræer
Landbrugs- og skovarealer, ha
Naturarealer, ha (ej vanddækket)

Uspecificeret

Vanddækket areal, ha
Areal sum

Vanddækket

Areal på
=> 12% OC, ha

Mineraljord,
0-12% OC, ha

Areal kontrol
tjek

CO2-ækv.,
tons i alt/år

2.5485
10.0844

0.6128
3.9057

1.9357
6.1787

OK
OK

29.6
101.1

12.6329

4.5185

8.1144

OK

0.0
130.7

3.4147

2.4958

0.9189

OK

16.0476

7.0143

9.0333

OK
OK

Disse arealer indgår ikke i
CO2 opgørelsen for nudrift

% arealfordeling
44%

56%

Tons CO2-ækvivalenter/år
130.7
8.1

I alt for landbrugs- og skovarealer i drift
Gennemsnit per ha inden for projektområdet ved nudrift, uden evt. emission fra naturarealer

Del 2
CO2 udledning efter omlægning, tons CO2-ækv./projektområde
Areal,
=>12 %OC, ha

Areal,
Mineraljord,
0-12 % OC, ha

Hektar i alt, ha

CO2-ækv tons/år, nudrift

I alt, landbrugs- og skovarealer i projektområdet inden omlægning

4.5185

8.1144

12.6329

I alt, naturarealer i projektområdet inden omlægning

2.4958

0.9189

0

Tidligere fuldt vanddækket
Nyt fuldt vanddækket
Landbrugs- og skovarealer

0-25 cm til mættet zone
25-50 cm til mættet zone
50-75 cm til mættet zone
> 75 cm til mættet zone
Ha landbrugs- og skovarealer, i alt
Arealtjek, landbrugs- og skovarealer
Ha naturarealer (ej vanddækket), i alt
Ha vanddækket, i alt
Ha, projektareal i alt

↓

↓

0.6078

0.5581

1.1659

0.0

1.7002
0.6374
0.6622
0.9109
4.5185
OK

1.052
1.1505
0.8824
4.4714
8.1144
OK

2.7522
1.7879
1.5446
5.3823
12.6329

12.2
10.7
17.1
31.9
72.0

0.6078

0.5581

0

3.4147
0

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

130.7
Ikke opgjort
CO2-ækv. tons i
alt/år/projektområde,
efter omlægning

72.0

% af projektareal => 12 % OC

44%

Samlet CO2 reduktion efter omlægning (for landbrugs- og skovarealet),tons CO2-ækv./år

58.7

Per ha projektareal, efter omlægning, tons CO2-ækvivalenter/ha/år

3.7

3.4147
1.1659
16.0476

Til Naturstyrelsen

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev
www.haderslev.dk
Dir. tlf. 74 34 21 58
hdaj@haderslev.dk
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Naturvurdering af vådområdeprojekterne Åstrup Bæk og Sverdrup Bæk
Åstrup Bæk
Inden for den ønskede projektgrænse af vådområdeprojekt Åstrup Bæk, findes en beskyttet § 3
eng på matrikel nr. 89 Ladegård, Åstrup. Se vedlagt kortbilag.
Engen blev besigtiget den 14. juni 2018. Det vurderes, at der er tale om en lidt tør eng, med stor
diversitet af græsser. Arealet var domineret af eng-rævehale.
Der blev fundet følgende arter på engen:
Skov-angelik, bølget-bunke, mose-bunke, græsbladet fladstjerne, fløjlsgræs, krybende
hestegræs, stortoppet hvene, alm. kvik, stor nælde, ager-padderok, kær-padderok, vand-pileurt,
bidende ranunkel, lav ranunkel, eng-rottehale, eng-rævehale, knæbøjet-rævehale, rørgræs, lysesiv, kruset skræppe, burre-snerre, håret star, eng-svingel, ager-tidsel, skov-hanekro, draphavre
og hunderose.
Det vurderes, at der er tale om en § 3-beskyttet eng med ringe naturtilstand.
Konklusion:
Da der er tale om en § 3-eng med ringe naturtilstand og projektområdet omfatter en del
landbrugsjord også, vurderes det, at der muligvis godt kan dispenseres til vådområdeprojekt
Åstrup Bæk.
Sverdrup Bæk
Inden for den ønskede projektgrænse af vådområdeprojekt Sverdrup Bæk, findes en lang række
beskyttede naturområder. Efter besigtigelse af arealerne viser det sig, at næsten hele arealet
indenfor projektgrænsen er § 3-beskyttet natur. Se vedlagt kortbilag.
Arealerne indenfor projektgrænsen blev besigtiget dels den 4. juni og dels den 26. juni 2018.
Eng 1
Det vurderes, at der er tale om en § 3-beskyttet eng med ringe naturtilstand.
Der blev fundet mosebunke, fløjlsgræs, alm. kamgræs, sump-kællingetand, lysesiv og kærsnerre, manna-sødgræs, men også en række mindre positive arter.
Eng 2
Det vurderes, at der er tale om en § 3-beskyttet natureng med moderat naturtilstand.

Der blev blandt andet fundet sump-kællingetand og alm. kamgræs. Arealet var domineret af
fugtigbundsarterne mose-bunke, knop-siv og lyse-siv, manna-sødgræs, fløjlsgræs og lodden
dueurt.
Eng 3
Det vurderes, at der er tale om en § 3-beskyttet eng med god naturtilstand.
På eng 3 fandtes et område med håret star, næb-star og top-star.
Eng 4
Det vurderes, at der er tale om en § 3-beskyttet eng med ringe naturtilstand.
Domineret af lav ranunkel og fløjlsgræs.
Eng 5
Det vurderes, at der er tale om en § 3-beskyttet eng med ringe naturtilstand.
Domineret af lysesiv og mosebunke.
Overdrev
Det vurderes, at der er tale om et § 3-beskyttet overdrev med moderat naturtilstand.
Der blev fundet håret høgeurt, kongepen, alm. kamgræs, lancet-vejbred og knoldranunkel, som
alle er karakteristiske for overdrev.
Mose (rigkær) 1
Det vurderes, at der er tale om en § 3-beskyttet mose (rigkær) med god naturtilstand.
Der blev blandt andet fundet kødfarvet gøgeurt, trævlekrone, kær-trehage, kær-dueurt og syltstar. Arealet var domineret af lodden dueurt, glanskapslet siv, gåsepotentil og agerpadderok.
Mose (rigkær) 2
Det vurderes, at der er tale om en § 3-beskyttet mose (rigkær) med god naturtilstand.
Der blev blandt andet fundet trævlekrone, kærstar, nikkende star, sylt-star, top-star, toradet star
og håret star, glanskapslet siv, dunet dueurt, vinget perikon og kær-tidsel. Arealet var domineret
af rørgræs, glanskapslet siv og kærstar.
Mose (kalk/strandsump)
Det vurderes, at der er tale om en § 3-beskyttet mose med ringe naturtilstand.
Arealet var domineret af rørgræs og hjortetrøst. Der blev også fundet alm. fredløs, kattehale,
gærde snerle, smalbladet dunhammer og vandnavle.
Strandeng
Det vurderes, at der er tale om en § 3-beskyttet eng med moderat naturtilstand.
Ved et hurtigt kig på arealet blev der fundet blågrøn kogleaks, strandkogleaks, strand-trehage,
eng-klaseskærm, gåsepotentil, alm. kællingetand og rørgræs.
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Konklusion: Da næsten hele projektområdet er § 3-beskyttet natur, hvor af flere af områdernes
tilstand er god eller moderat kan der sandsynligvis ikke meddeles dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3 til projektet.

Venlig hilsen

Heidi Dahlsgaard Jensen
Natursagsbehandler

Kortbilag 1 Projektområde Åstrup Bæk
Kortbilag 2 Projektområde Sverdrup Bæk
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