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Ikke-teknisk resumé 
Dette ikke-tekniske resumé skitserer de væsentligste påvirkninger fra etablerin-

gen af naturgenopretningsprojekt Ekkodalens Moser samt de forventede konse-

kvenser for omgivelserne. Det er skrevet, så det kan læses selvstændigt og 

rummer derfor mange gentagelser. 

 

Figur 0-1 Projektområdets beliggenhed. Projektets to delområder er markeret med 

hhv. rød og blå. 

Projektområdet 

Projektområdet er på ca. 180 ha og består af et nordligt område på ca. 150 ha 

beliggende i den sydlige del af Ekkodalen, moserne Kærgård Mose og Vallens-

gård Mose, Egeholm samt marker øst herfor. I forbindelse med forundersøgel-

serne viste det sig, at Thorevandet, som ligger sydvest for hovedprojektet og 

omfatter ca. 30 ha, også har potentialer som et naturområde. Derfor er Thore-

vandet medtaget og behandlet i nærværende rapport. Det skal dog understre-

ges, at der endnu ikke er truffet politisk og økonomisk beslutning om en realise-

ring – lige som dialogen med lodsejerne om projektering og aftaler udestår. Pro-

jektbeskrivelsen er derfor inddelt i delområder, som kan gennemføres etapevis. 

Beliggenhed og afgrænsning er vist på Figur 0-1. 
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Det meste af området er fredet for at bevare naturen og geologien på en klas-

sisk og særdeles værdifuld naturlokalitet i Danmark. 

 

Figur 0-2 Kort som viser delområder og stednavne i projektområdet. De nuværende 

pumper er markerede. 

Projektområdet består dels af eksisterende natur og dels af marker (83 ha), der 

i dag er drænede og har været landbrugsareal i mange år. Ved naturgenopret-

ningen genskabes moser, enge og vandhuller til gavn for dyre- og planteliv. 

Samtidig giver projektet borgerne nye muligheder for naturoplevelser. 

Projektets tiltag 

I den nordlige del af projektområdet, Vallenskær, fjernes den nuværende pum-

pestation og drænene sløjfes. Der anlægges et par mindre søer og en våd lav-

ning bliver til en sø med varierende vandstand omgivet af tidvist våde enge. 

Desuden planlægges det at etablere et eller flere paddeskrab i de lave områder 

til gavn for padder, fugle, guldsmede og andet dyre- og planteliv. Efter etable-

ring af vådområdet gennemføres en ekstensiv drift, som sikrer fortsat fjernelse 

af næringsstoffer og udvikling af vådområdet mod kær og tidvis våd eng med 

øget biodiversitet. Referencescenariet er den situation, hvor der ikke sker natur-

genopretning i Ekkodalens Moser, og landbruget fortsætter uændret som i dag. 
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Delområde Vallenskær 

Projektet vil genskabe et af Læsås historiske forløb, så der igen bliver sammen-

hæng mellem åens nordlige del og resten af åen med passage til gavn for fisk og 

vandlevende smådyr.  

 

 Figur 0-3  Vallenskær. Pumpestationen fjernes og drænene afbrydes. Genskabt 

eng/mose er vist med grøn skravering. Blå flader viser lavningen øst for 

Kærgård Mose, nye småsøer og paddeskrab. Vandstanden vil variere gen-

nem året, og de viste lyseblå flader vil kun være vanddækkede ved meget 

høj vandstand. Blå streg viser vandløbets nye forløb.  

Vand fra Landkanalen i projektområdets østlige del ledes til det nye forløb af 

Læså for at genskabe den naturlige hydrologi, øge åens vandføring i projektom-

rådet og øge den biologiske diversitet på engen. Landkanalen bevares af hensyn 

til at opretholde uændret afvanding øst for projektområdet, men den afbrydes 

(tilfyldes) over to korte strækninger, så vandet strømmer til de to gravede nye 

vandløb. 

Arealet med våd natur udvides ved at fjerne pumpestationen og afbryde dræn 

på tidligere landbrugsjord. Der etableres desuden en fugtig lavning ind mod 

Kærgårdsmosen, nye småsøer og paddeskrab som vist på figur 2-3. 
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Delområde Thorevandet 

I det sydlige område, Thorevandet, fjernes også en pumpestation. Herved gen-

skabes søen Thorevandet med et areal på 7,7 ha omgivet af 17 ha eng og mose. 

Den tidligere Skyttedam bliver til eng og en smal, meget lavvandet sø. 

 

Figur 0-4 Genskabelse af Thorevandet med vandspejl i kote 74,50 m 

Vurdering af projektets miljøkonsekvenser 

Overfladevand og terrænnært grundvand 

Projektets påvirkning er undersøgt med en dynamisk hydrologisk model. Model-

len er kørt med data for nedbør og fordampning for både 2017, som var et for-

holdsvist vådt år, og 2018, som var meget tørt. Modellen er kalibreret med data 

fra vandføringsmålinger, loggere og pejlinger af vandstanden i piezometerrør. 

Vallenskær 

Afvandingen er vist på Figur 0-5 for de nuværende forhold og for projektet 

("Forslag A"), hvor Læså føres tilbage til det historiske forløb. Kortene er medta-

get i større målestok som bilag. 

Det ses, at der er meget stor forskel på vandstanden sommer og vinter og tillige 

forskelle mellem de to år. For de nuværende forhold er det i beregningerne an-

taget, at pumperne kører, hvilket ikke altid er tilfældet i nord.  
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Det bemærkes, at kortene for vintersituationen er 'meget blå'. Det skyldes, at 

modellen viser, at der er vand på terræn. Der er ikke tale om en sø, men sna-

rere "sjapvand" i en vinter med våd jord. 

 

 

 

Figur 0-5 Beregnede afvandingsforhold for Vallenskær for de nuværende forhold (øverst) og projektet ("Forslag 

A", nederst). Der er vist august 2017, januar 2018 og august 2018. Blå viser vanddækkede arealer og 

de øvrige farver er sump og eng med en afvandingsdybde op til 1,0 m. I modellen er ikke vist tiltag i 

Thorevandet, da tiltagene i Vallenskær og Thorevandet kan gennemføres uafhængigt af hinanden. 

Med projektet bliver Vallenskær næsten lige så våd som Vallensgård og Kærgård 

Moser er i dag, hvilket især skyldes, at pumpen sløjfes, og drænene afbrydes. 

Thorevandet 

I Thorevandet dannes med projektet en sø omgivet af enge og moser samt våde 

områder ved Skyttedam ud mod Vestermarievej (Figur 0-6). 
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Figur 0-6 I Thorevande betyder sløjfning af pumpen, at der dannes en sø omgivet af 

enge. Afvandingsforholdene er beregnet med et vandspejl i søen i kote 

74,50 m. Vandspejlet afhænger af udformningen af afløbet og af vandstan-

den i Tilløb til Læså. 

Udledning af næringsstoffer til Østersøen 

Det er beregnet, at projektet vil reducere udledningen af kvælstof til Østersøen 

med 2.541 kg N/år fra Vallenskær og 1.587 kg N/år fra Thorevandet, især på 

grund af ekstensivering af driften og afbrydelse af dræn. 

Risikoen for øget udvaskning af fosfor er beregnet efter den anvisning, der bru-

ges i lavbunds- og vådområdeprojekter. Frigivelsen er beregnet til blot 22,4 kg 

P/år, hvilket kan sammenlignes med den årlige belastning af kystvand nr. 56 og 

57 (Bornholm) på 40.649 kg P/år. Den mulige frigørelse er således ubetydelig. 

Vandløb og søers dyreliv 

Læså har høj økologisk tilstand i projektområdet vurderet ud fra smådyr (DVFI), 

mens tilstanden er ukendt for fisk. Der er dog registreret >250 ørredyngel pr. 

100 m, hvilket svarer til høj tilstand.  

Med genskabelse af Læså i et historiske forløb vil der igen blive skabt faunapas-

sage for både fisk og smådyr. Det betyder, at ørredbestanden i den nordlige del 
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af Læså igen vil få mulighed for at vandre til havet. Det vil være positivt for ør-

redbestanden, der tillige gavnes af etablering af gyde- og opvækstområder på 

den genskabte vandløbsstrækning ved udlægning af gydegrus. 

Projektet vil have positiv effekt på faunaen i søer og vandhuller. Der er observe-

ret løvfrø i fire vandhuller ved Thorevandet og grøn frø i både Vallensgård og 

Kærgård Moser samt Thorevandet. Stor vandsalamander er fundet i Thorevandet 

og springfrø er registeret i nærheden af projektområdet. Padder vil få udvidet 

deres levesteder og yngleområder ved vandstandshævning samt paddeskrab.  

Natura 2000-screening (væsentlighedsvurdering) 

Natura 2000-område nr. 186 "Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne" består af 

habitatområde H162 og fuglebeskyttelsesområde F80. I Natura 2000-væsentlig-

hedsvurderingen vurderes alene påvirkninger inden for grænserne af Natura 

2000-området.  

Anlægsarbejdet vil foregå på landbrugsjord uden for habitatområde H162 og 

fuglebeskyttelsesområde F80. Anlægsfasen vil desuden ligge uden for fuglenes 

yngletid. De potentielle påvirkninger af habitatnaturtyper, arter og fugle på ud-

pegningsgrundlaget i anlægsfasen vurderes at være uvæsentlige. 

I driftsfasen (dvs. efter etablering) vurderes projektet at have en mindre, posi-

tiv effekt på habitatnaturtyper, arter og fugle inde i Natura 2000-området: 

Randpåvirkning fra dræn, grøfter og gødskning vil ophøre og næringsstoffer fra 

Læså vil ikke længere tilføres moseområdet, men ellers vil forholdene være 

uændrede.  Uden for Natura 2000-området, i Vallenskær og Thorevandet, vil der 

genskabes arealer med tidvis våd eng, og der vil dannes nye, næringsrige søer 

og vandhuller. Dette vil også skabe nye yngle- og fourageringsområder for fugle, 

herunder rørhøg, trane, plettet rørvagtel og engsnarre. Projektet vil således 

have en positiv effekt på de eksisterende bestande af disse arter, og på Natura 

2000-områdets integritet, men det vil ikke påvirke levesteder og bestande inden 

for Natura 2000-området væsentligt.  

Der anlægges en ny sti til Egeholm, men der vil fortsat ikke være stier i eller 

nær de sårbare yngleområder for udpegningsgrundlagets fugle arter i Kærgård 

og Vallensgård Moser. Forstyrrelsen i Natura 2000-området vil både i anlægs- og 

driftsfasen derfor være ubetydelig.  

Referencescenariet vil betyde uændrede forhold, dvs. at den fortsatte dræning, 

gødskning. dyrkning og næringsstoftilledning vil have en negativ påvirkning ind i 

Natura 2000-området.  

Bilag IV-arter 

Projektet vil have en positiv effekt på bilag IV-arterne stor vandsalamander, løv-

frø og springfrø, når de nye vandhuller med tiden opnår en tilstrækkelig god 

kvalitet (næringsfattige, klarvandede/svagt brunvandede). Da vil bilag IV-

padderne, samt stor kærguldsmed, der er fundet 4 km væk, kunne spredes til 
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og yngle i disse vandhuller. Det vurderes, at projektet ikke vil have nogen væ-

sentlig påvirkning på bred vandkalv og lys skivevandkalv. Der vil ikke fore-

komme negative påvirkninger af bilag IV-arter i anlægsfasen. 

Referencescenariet vil betyde uændrede forhold, dvs. at der ikke skabes nye le-

vesteder for bilag IV-arter i referencescenariet. 

Rødlistede planter 

Sumpviol er rødlistevurderet som moderat truet (EN) og har sit eneste danske 

voksested i netop Kærgård og Vallensgård moser. Desuden forekommer rank 

viol, der er rødlistevurderet som sårbar (VU), udbredt samt den sjældne kryds-

ning mellem de to. De to arter er begge registreret i områder af mosen, der i 

større eller mindre grad kan være oversvømmede i perioder i løbet af vinter og 

forår. 

Den hydrologiske model forudsiger, at vandstandsforholdene i Kærgård og Val-

lensgård Moser ikke ændres væsentligt, men at de ændres markant på mar-

kerne øst for moserne (Vallenskær). Dermed vil Vallenskær på sigt udvikles i 

retning af de eksisterende moser, både hvad angår struktur, hydrologi og vege-

tation. Vallenskær vil på sigt udvikles til tidvis våd eng og dermed til et potenti-

elt levested for sump- og rank viol. Det genskabte vådområde vil udvikles til et 

potentielt levested for en række bevaringsværdige og rødlistede arter af insek-

ter, planter, padder, fugle mm.  

Landskab 

Projektet vil have en positiv effekt på områdets landskabelige udtryk som følge 

af ændret arealanvendelse og de landskabelige værdier øges. De nye, våde na-

turtyper vil give landskabet et andet og mere naturligt udtryk og genskaber vari-

ation i landskabet. Der genskabes et naturområde med en mosaik af eng, mose, 

søer, vandhuller og vandløb. Genskabelse af søen i Thorevandet vil øge den 

landskabelige værdi af dette område. Projektforslaget med genskabelse af det 

tidligere vandløb gennem et lysåbent eng- og moseområde vil medføre en væ-

sentlig større positiv landskabsoplevelse end referencescenariet. 

Fredning 

En stor del af projektområdet er fredet, nemlig arealer omkring Læsådalen, 

Thorevandet, Vallensgård og Kærgård Moser samt landbrugsarealerne øst her-

for. Fredningen indebærer restriktioner med hensyn til ændring af vandløb og 

terrænændringer ud over det dengang godkendte afvandingsprojekt. Naturgen-

opretningsprojektet vurderes ikke at være i modstrid med de hensyn, der ligger 

til grund for fredningen og fredningens formål. 

Kulturarv og arkæologi 

Projektområdet ligger i et område med meget store interesser inden for kultur-

arv og arkæologi, og Vallensgård Mose er udpeget til et kulturarvsområde af in-

ternational betydning. Der er fundet 11 fortidsminder (harpunspidser og tynd-

nakkede flintøkser). 
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Projektet forventes ikke at påvirke de fortidsminder, der findes i jorden. Eventu-

elle træmaterialer i jorden vil blive bevaret bedre, når området gøres mere fug-

tigt. Bornholms Museum vil have lejlighed til at overvåge anlægsarbejdet. 

Det påtænkes at formidle områdets kulturhistorie i forbindelse med stierne. 

Rekreative forhold 

Naturstyrelsen arbejder med at forbedre stisystemet i Ekkodalen, men bortset 

fra en sti til Egeholm planlægges ingen nye stier i projektområdet, så forstyr-

relse af fuglelivet minimeres. Der vil være udsigt over projektområdet fra bl.a. 

Egeholm, fra det eksisterende fugletårn syd for projektområdet (Kærgården) og 

fra klippeskrænten ved Udsigten og Dronningestenen i Almindingen (Figur 0-7). 

 

Figur 0-7 Eksisterende (grå) og ny (gul) sti samt udsigtspunkter 

 

Klimapåvirkning 

Ved at gøre tørveholdig jord vådere vil projektet mindske nedbrydningen af or-

ganisk kulstof i jorden og dermed reducere udslippet af drivhusgasser. Over-

slagsberegninger viser, at projektet vil reducere udledningen med 1000 ton 

CO₂-ækvivalenter/år, hvilket er nogenlunde på niveau med et lavbundsprojekt. 
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Ejerforhold og jordfordeling 

Der er gennemført en jordfordeling i Vallenskær, så langt det meste af projekt-

arealet her nu ejes af Naturstyrelsen. Jordfordelingen giver mulighed for en 

sammenhængende drift og pleje af arealet, herunder græsning. 

Om muligt gennemføres desuden en lignende jordfordeling i Thorevandet med 

henblik på at kompensere de berørte lodsejere med eventuel erstatningsjord, 

skabe sammenhængende projektarealer, der gør dem mere attraktive for f.eks. 

græsning og samtidig forbedrer arronderingen af landbrugsjorden og mindsker 

kørsel med landbrugsmaskiner. Jordfordeling er baseret på frivillighed og udfø-

res efter jordfordelingsloven. 

Samlet vurdering 

Projektet vil genskabe natur og landskab i Vallenskær og Thorevandet på nuvæ-

rende landbrugsarealer. Projektet vil ændre landskabet ved at genskabe søer, 

vandløb, enge, kær og moser. En ny sti til Egeholm vil forbedre de rekreative 

muligheder uden at forstyrre dyre- og fuglelivet.  

Projektet vil have lille positiv betydning for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-

området, idet levesteder for områdets trængte natur genskabes inden for habi-

tatområdet, og fourageringsområder for fugle forbedres uden for området. Des-

uden vil genopretningen stoppe randpåvirkningen af habitatområdet fra afvan-

ding og gødskning. Dette vil også tilgodese en række bilag IV- og rødlistede ar-

ter. 

Projektet vil reducere udledningen af CO₂ markant, ligesom det vil reducere ud-

ledningen af kvælstof til Østersøen med ca. 4 ton om året. Der vil være en lille, 

ubetydelig frigørelse af fosfor. Projektet vil sikre bedre adgangsforhold og ople-

velsesmuligheder for offentligheden. 

Projektet genskaber levesteder i form af store eng- og moseområder samt en 

række lavninger med mere eller mindre permanente søer og vandhuller. 

Projektet vil betyde en særlig forbedring for vandløbet Læså samt vandløbets ør-

reder og vandløbsdyr, som får fri passage til Østersøen.  

I syd vil projektet genskabe søen Thorevandet og lavvandede områder i Skytte-

dam. 

Referencescenariet vil betyde uændrede forhold, dvs. at der bl.a. fortsat vil 

være dræning, gødskning og dyrkning i Vallenskær og Thorevandet og dermed 

randpåvirkning af de eksisterende naturarealer, at der ikke sker udvidelse af na-

turarealet, at der ikke opnås en positiv klimaeffekt, at næringsstofbelastningen 

af Østersøen ikke nedsættes, at der ikke skabes fri vandløbspassage, at der ikke 

etableres nye levesteder for sårbare planter og dyr i form af enge, kær, moser, 

sø, vandhuller og vandløb, at den landskabelige oplevelse ikke forbedres, og at 

der ikke etableres en ny sti til Egeholm.  
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