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1 Indledning 
Naturstyrelsen Trekantsområdet er som en del af regeringens mål om at reducere 

landbrugets udledning af CO2, fremme naturens kvalitet, sammenhæng og 

robusthed samt skabe naturlig hydrologi og forbedre vandmiljøet, ved at 

undersøge mulighederne for at realisere et Klima-Lavbundsprojekt ved Møgelkær. 

Rambøll har i den forbindelse udarbejdet en teknisk forundersøgelse (TFU) for et 

projekt i området (Teknisk og Biologisk Forundersøgelse, Lavbundsprojekt 

Møgelkær, af 29. juni 2017). Der er efterfølgende udført en genberegning af 

områdets effekt i forhold til fosforbalance og drivhusgasreduktion af COWI 

(Møgelkær, Lavbundsprojekt, genberegning af P og CO2 af 31. januar 2021). 

 

Projektområdet omfatter et areal på ca. 33 ha, som i dag består af en mosaik af 

landbrugs- (primært græs) og naturarealer, jf. Figur 1. Projektscenariet omfatter 

overordnet set blokering af intern dræning, omlægning af vandløbet Skjold Å og 

omlægning af dræn fra oplandet. Projektet har til formål at hæve det generelle 

grundvandsniveau på projektarealet med en heraf følgende reduktion i 

udledningen af drivhusgasserne CO2 og lattergas. Herudover vil projektet bidrage 

til en reduktion i kvælstofudledningen til nedstrøms kystvande.  

 

Indeværende rapport indeholder en gennemgang af det foreslåede projekt med 

beskrivelser af mulige ændringer, som kan fremme og optimere projektets formål 

om reduktion af drivhusgasudledningen, med særligt fokus på projektering af nyt 

forløb af Skjold Å. Der udtages videre nye kulstofprøver, som anvendes til at 

opdaterer OC-kortet for området. På baggrund af de foreslåede ændringer 

foretages der genberegninger af de hydrauliske konsekvenser samt afslutningsvist 

en genberegning af projektets samlede drivhusgasreduktion i overensstemmelse 

med udbudsmaterialet.   
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Figur 1: Oversigtskort over projektområdet (rød streg) syd for Statsfængslet 

Møgelkær.   
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2 Supplerende beskrivelser af nuværende forhold 

2.1 Drænsystemer  

I forbindelse med udarbejdelsen af indeværende undersøgelse er der blevet 

registreret nye drænsystemer i forbindelse med projektområdet, jf. Figur 2 og 

Bilag 1, som ikke er beskrevet i den oprindelige TFU. Området er besigtiget d. 10. 

februar 2022, hvor der blev indmålt synlige dræntilløb. 

 

 
Figur 2: Oversigtlig angivelse eksisterende drænsystemer (nr. i grøn cirkel) i 

forbindelse med projektområdet.   

System 1 

Ved system 1 blev der umiddelbart udenfor projektområdet (matr.nr. 1cu) 

registreret et jordfaldshul med adgang til et Ø150 mm dræn (bundkote 24,71 m). 

Systemet afvander forventeligt lavningen på matr.nr. 1cu. Systemet har indløb til 

projektområdet. I Skjold Å blev der ved projektgrænse indmålt et Ø200 mm 

rørtilløb i kote 22,95 m. Det registrerede udløb vurderes til at ske fra system 1 og 

potentielt også system 2 og udgør således en afskærende ledning langs 

projektgrænsen (østliggrænse) ved skræntfoden. Der kan således være tilkoblet 

yderligere dræn fra arealer øst for projektområdet ligesom der kan være tilkoblet 

dræn fra arealer indenfor projektområdet.   
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System 2 

System 2 omfatter det § 3 beskyttede vandhul på matr.nr. 1r. I vandhullet blev der 

registreret 2 mindre tilløb fra syd (ca. Ø80 mm i kote 24,75 m og 24,80 m). Afløbet 

fra søen sker i dennes nordøstlige hjørne til et Ø150 mm rør i kote 24,56 m.  

 

System 3 

På vestsiden af Møgelkærvej er der registreret en grøft med en bundbredde 

omkring 0,3 m. Grøften afvander oplandet fra syd. Umiddelbart syd for 

ejendommen Møgelkærvej 16 blev der indmålt et Ø300 mm tilløb fra øst i kote 

24,22 m. Syd for ejendommen Møgelkærvej 12 kan der på luftfoto fra 1954 ses et 

større drænsystem med tilløb til grøften fra øst. Ved projektområdets sydlige 

grænse er udløbet fra eksisterende rørbro (ca. Ø500 mm) i grøften målt til 26,51 

m. 

 

System 4 

Der er i eksisterende grøft registreret tilløb fra et ældre teglrør i ca. Ø100 mm i 

kote 24,27 m fra arealerne syd for projektområdet angivet som system 4.  

 

System 5 

Ud for ejendommen Møgelkærvej 7 er der registreret tilløb fra et nyere Ø110 mm 

rør i kote 24,82 m angivet som system 5. Det må forventes at tilløbet udgøres af 

tagvand og eventuelt dræning af ejendommen. Spildevandsforhold ved 

ejendommen er ikke kendt.  

 

System 6 

Umiddelbart vest for ejendommen Møgelkærvej 7 er der fra omdriftsmarken på 

matr.nr. 1ak etableret et Ø110 mm rør til afledning af overfladevand under vejen 

angivet som system 6. På sydsiden er rørindløbet målt til kote 25,57 m. Røret har 

udløb i eksisterende grøft i kote 25,32 m.  

 

System 7 

I forbindelse med indeværende projekt er der indhentet oplysninger om det 

opstrøms liggende drænprojekt ved Bjerre Engsø. På drænoversigtskort for dette 

projekt kan der angivet et dræn med indløb til projektområdets sydvestlige 

hjørne. På de modtagne tegninger er forløbet eller dimensioner ikke nærmere 

beskrevet. Den oplyste del af ledningen er indtegnet og angivet som system 7.  

 

System 8 

I TFU er det angivet, at udløbet fra registreret drænsystem vest for 

projektområdet ikke kunne findes i Skjold Å. I forbindelse med indeværende 

undersøgelse er der registreret et tilløb i Skjold Å svarende til det beskrevne 

drænsystem. Udløbet sker i kote 23,15 m og er angivet som system 8.   
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System 9 

System 9 omfatter et dræn- og brøndsystem tilknyttet Statsfængslet Møgelkær. 

Systemet afvander dels et § 3 beskyttet vandhul vest for Møgelkærvej (Ø300 mm 

ledning). Øst for Møgelkærvej blev der i samlebrønd ligeledes registreret et Ø300 

mm tilløb fra nord. Fra samlebrønden er der udløb til Skjold Å i et Ø400 mm rør i 

kote 22,79 m.  

 

System 10 

System 10 omfatter en række tilløb til Skjold Å øst for Møgelkærvej. På matr.nr. 

1ba er der i samme punkt registreret et tilløb fra syd ved et ca. Ø250 mm rør (kote 

22,90 m) og et ca. Ø120 mm rør (kote 23,01 m). På matr.nr. 1ar er der registreret 

et tilløb fra syd ved et ca. Ø80 mm rør i kote 23,04 m. På strækningen nedstrøms 

Møgelkærvej blev der ved besigtigelsen ligeledes observeret enkelte tilløb fra 

nord som ikke blev indmålt da området ønskes holdt upåvirket.  

 

System 11 og 12 

Systemerne er beskrevet i TFU. 
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2.2 Jordklassificering 

I forbindelse med indeværende undersøgelse er der udtaget 14 nye prøver til 

analyse for kulstofindhold på arealer udenfor Tekstur2014 kortlægingen. 

Resultatet af dette er angivet på Figur 3, med en tilhørende opdatering af 

Teksturkortet for området. Til opdateringen er der ligeledes anvendt resultatet af 

de prøver som blev udtaget i forbindelse med TFU. Resultatet af analyserne er 

ligeledes vedlagt i Bilag 5. 

 

På baggrund heraf udgøres projektområdet af 18,07 ha Tørvejord (>12 % OC) og 

9,61 ha humusrig mineraljord (6-12 % OC). De resterende 5,34 ha er ifølge 

kortlægning karakteriseret som mineraljord (<6 % OC). 

 

 
Figur 3: Opdateret OC-kort på baggrund af resultater af nye C-prøver: >12 % - 

skraveret sort, 6-12 % - skraveret gul. Projektområde (rød streg), nye C-prøver (rød 

markering med angivelse af %OC), TFU C-prøver (lyseblå markering med angivelse 

af %OC). 
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3 Projektforslag  
Lavbundsprojekter skal genskabe naturlige hydrologiske forhold de steder i 

landskabet, som er velegnede til det, for derved at reducere udledningen af 

drivhusgasser målt som CO2-ækvalilenter. Lavbundsprojekter placeres herfor på 

lavtliggende tørveholdige landbrugsarealer, som omdannes til natur ved 

retablering af de hydrologiske forhold.  

 

Det ønskes samtidig, at projektet ikke påvirker de omgivende landbrugsarealer 

negativt i forhold til afvandingsforhold. Der kræves derfor en terrænforskel til det 

forventede grundvandsspejl på mindst 1,25 m eller alternativt uændrede forhold 

ved en sommermiddelafstrømning ved projektgrænsen for at sikre uændret 

afledning af vand fra de omkringliggende arealer.  

 

Den endelige udformning af projektdesign, herunder eventuelle 

afværgeforanstaltninger, foretages i forbindelse med detailprojektering, når 

projektets endelige omfang er fastlagt i forbindelse med lodsejerforhandlingerne. 

3.1 Projektbeskrivelse  

Det her foreslåede projekt tager udgangspunkt i det forslag, som allerede er 

udarbejdet i forbindelse med TFU. Projektet skal således kunne rummes indenfor 

det allerede definerede projektområde. Tiltagene følger således de der allerede er 

beskrevet i TFU, som er forlægning af Skjold Å, blokering af interne dræn, 

omlægning af dræn fra oplandet samt nødvendige afværgetiltag. Indeværende 

projekt indeholder uddybende beskrivelser af omlægning af nye drænsystemer 

samt en ændret forlægning af Skjold Å, jf. Bilag 2. 

3.1.1 Forlægning af Skjold Å 

Det foreslås, at Skjold Å forlægges i et nyt ca. 1.175 m langt forløb igennem 

projektområdet. Omlægningen fører Skjold Å ud i de lavere partier i området, 

hvormed kontakten mellem vandløb og ådal forbedres. Ved forlægningen hæves 

vandløbsbunden ligeledes, hvormed den generelle grundvandsstand i området 

ligeledes hæves. Vandløbet forlægges med udgangspunkt i en bundbredde på 1,5 

m og et anlæg på 1:3, jf. Tabel 1. Anlægget kan med fordel varieres ned igennem 

forløbet for at øge den fysiske variation i vandløbet. Forlægningen startes 

umiddelbart nedstrøms eksisterende bro og betonanlæg i nuværende st. 9.122 m 

og ny st. 9.523 m. Ved forlægningen hæves bunden i dette punkt med ca. 12 cm. 

For at kompenserer for bundhævningen foreslås det, at bunden på en strækning 

på ca. 200 m opstrøms ligeledes hæves ved udlægning af grus bestående af 75 % 

nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels (32-64 mm). Forventet ca. 20 m3. 

 

Efter ca. 810 m føres vandløbet tilbage i sit nuværende trace umiddelbart 

opstrøms underføringen ved Møgelkærvej. Underføringen genanvendes uændret. 

Nedstrøms broen forlægges vandløbet igen ind på de lave arealer syd for det 
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eksisterende trace. Her hæves bunden med ca. 30 cm. Der er foretaget en analyse 

af broens vandføringskapacitet i forhold til den projekterede bundhævning, som 

viser, at broen fortsat vil have tilstrækkelig kapacitet. Dette skal valideres ved en 

detailprojektering.  

 

Vandløbet forlægges over en ca. 330 m lang strækning og føres tilbage i det 

eksisterende trace i nuværende og fremtidig ca. st. 8.350 m. Ved sammenløbet 

hæves bunden med ca. 17 cm, hvorfor der nedstrøms skal opbygges et kort stryg 

af grus bestående af 75 % nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels (32-64 mm). 

Forventet ca. 10 m3. 

 

Vandløbet etableres generelt 0,5-1 m under terræn, jf. Figur 4, men omkring 

krydsninger med eksisterende profil øges gravedybden til ca. 1,5-2 m. Der 

forventes afgravet og genindbygget ca. 5.500 m3 jord ved forlægningen, som skal 

genindbygges i området. Genindbygningen sker dels på de strækninger af Skjold Å 

som afskæres, herunder særligt opstrøms Møgelkærvej. Nedstrøms Møgelkærvej 

skal det eksisterende trace opretholdes som afskærende grøft for at opretholde 

uændrede forhold på arealerne nord for vandløbet. Ved forlægningspunktet skal 

der etableres en stabil opfyldning, som sikrer at vandløbet ikke finder tilbage i sit 

gamle trace. Det foreslås videre, at profilet indsnævres stil en bundbredde på ca. 

0,75 m ved at opbygge skråningsanlægget fra vandløbets sydside (opfyldning med 

jordmateriale). Overskydende jordmateriale anvendes til opfyldning af interne 

afvandingsgrøfter og/eller ved terrænreguleringer udenfor projektområdet. 

Opfyldningen af traceet på strækningen opstrøms Møgelkærvej skal kombineres 

med en udjævning af eksisterende "diger” langs vandløbet således at ådalen 

bindes sammen som en helhed.  

 

 Tabel 1: Dimensioner for forslag til omlægning af Skjold Å.  

St. nu Bundkote St. ny Bundkote Fald Bundbredde Anlæg Bemærkning 

(m) (mDVR90) (m) (mDVR90) (‰) (m)   
9.325 23,55 9.723 23,55 * * *  

    0,3   Opbygning af grusbund 

9.122 23,38 9.523 23,50 * * * Startforlægning 

    0,4 1,5 3  

8.630 22,97 8.713 23,20 * * * Udløb i eksisterende profil 

       Eksisterende bro ny st. 8.696-8.687 m 

8.593 22,91 8.678 23,20 * * * Start forlægning 

    0,8 1,5 3  

8.350 22,78 8.350 22,95 * * * Udløb i eksisterende profil 

    2,5   Opbygning af grusbund 

8.285 22,77 8.285 22,77 * * * Udløb projektområde 
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Figur 4: Længdeprofil med sammenstilling af nuværende terrænniveau ud fra den 

digitale højdemodel for forlægningen af Skjold Å. Bemærk, at terrænet alene er 

angivet på strækningen med forlægning mens bunden er angivet på hele 

projektstrækningen.  

3.1.1.1 Overkørsler 

Af hensyn til fremtidig krydsning af vandløbet indenfor projektområdet kan der 

etableres en eller flere overkørsler i vandløbet. Der er for nuværende ikke 

foreslåede nye overkørsler.  

 

Eksisterende overkørsler foreslås opretholdt. Overkørslen ved Møgelkærvej 

genanvendes i sin eksisterende form. Privat overgang opstrøms herfor er i TFU 

foreslået fjernet. Alternativet hertil kan være, at opfylde vandløbet under og 

omkring og herved sikre et stabilt krydsningspunkt over den del af Skjold Å som 

afskæres og opfyldes ved projektet. Dette skal valideres i en detailprojektering og 

omfanget kan blive baseret på lodsejerønsker. 

3.1.1.2 Etablering af sandfang  

Det foreslås, at der i det eksisterende forløb af Skjold Å umiddelbart nedstrøms 

forlægningens afslutning i forbindelse med anlægsarbejderne etableres et 

midlertidigt sandfang for at begrænse eventuel sandtransport til nedstrøms 

liggende vandområder. Dette skal endeligt vurderes i detailprojektering.  

3.1.1.3 Udlægning af stenmateriale   

For at sikre, at miljøtilstanden i Skjold Å ikke påvirkes negativt ved projektet peges 

der her på, at der i forbindelse med omlægningen af vandløbet afslutningsvist 
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udlægges variationsskabende sten i størrelsen 250-400 mm spredt i vandløbet. 

Disse kan eventuelt suppleres med mindre grusbunker (32-64 mm), som kan 

fungere som habitatområder for vandløbsinsekter. Strækningen vurderes ikke at 

være egnet som gydeområde for ørreder henset til de meget beskedne 

faldforhold. Der afsættes her samlet 50 m3 stenmateriale. 

3.1.1.4 Erosionssikring 

Det forventes, at der i forbindelse med forlægningen af Skjold Å, vil være behov 

for strækningsvis erosionssikring af skråningsanlæg og til dels bund for at sikre det 

nyetablerede profil. Dette vurderes særligt udtalt på de strækninger, hvor det nye 

profil krydser det eksisterende, herunder også start og slut af forlægningerne, 

samt ved ind og udløb til eksisterende bro ved Møgelkærvej.  

3.1.2 Håndtering af drænsystemer  

Ved en realisering af projektet skal eksisterende drænsystemer i forbindelse med 

projektområdet håndteres. Generelle beskrivelser af håndtering fremgår af afsnit 

3.1.2.1 og 3.1.2.2. I indeværende supplerende forundersøgelse er håndteringen af 

de enkelte systemer beskrevet i Tabel 2. Ved en detailprojektering skal 

nedenstående beskrivelser af håndtering af drænsystemer valideres herunder 

med særlig fokus på kortlægning og opmåling af eventuelle supplerende dræn 

med tilløb fra oplandet og genopmåling af allerede registrerede systemer. 

Registreres der nye dræn skal disse omlægges til overrisling eller føres til udløb i 

Skjold Å, således der ikke sker påvirkning udenfor det definerede projektareal.   

 

Tabel 2: Forslag til håndtering af afvandingssystemer.  

Afvandingssystem nr. Tiltag 

1 Systemet omlægges til overrisling af terræn i kote 24,50 m. Der skal som udgangspunkt 

anvendes ca. 40 m Ø150 mm rør. Der kan alternativt etableres en gennemløbsbrønd 

(Ø400-600 mm) i skel med projektgrænsen, hvor lodsejer i fremtiden kan tilkoble nye og 

eller renoveret dræn. 

 

2 Der etableres et nyt afløb fra søen, så vandet overrisler terræn i kote 24,50 m. 

Eksisterende afløb fjernes. Afløbet kan enten etableres som et ca. 30 m langt Ø150 mm 

rør. Alternativt kan der etableres en fast overløbskarm som stensikres. 

 

3 Grøften føres ud til overrisling i kote 24,00 m ved en ca. 45 m lang grøft. Forlægningen 

sker umiddelbart nedstrøms det registrerede rørtilløb syd for ejendommen Møgelkærvej 

16, hvorved der ligeledes sikres en øget kvælstofomsætning. Der etableres en blokering i 

den eksisterende grøft ned strøms forlægningspunktet. Den resterende del af grøften 

opretholdes.  

 

4, 5, 6 De eksisterende forløb opretholdes frem til det eksisterende samlingspunkt og herfra 

etableres en ny ca. 30 m lang grøft som fører vandet til overrisling i kote 24,25 m. 

Eksisterende system nedstrøms blokeres.  
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Afvandingssystem nr. Tiltag 

7 Systemets nuværende niveauer er ikke kendt, hvorfor omlægningen alene er beskrevet ud 

fra terrænniveauer og en forventet drændybde på 1 m. Systemet omlægges i et ca. 55 m 

lang grøft/rør til overrisling i kote 24,25 m.  Der vil være behov for en vurdering af koterne 

ved frigravning af ledningen.  

 

8 Omlægningen sker i overensstemmelse med TFU ved en ny ca. 50 m lang grøft til 

overrisling i kote 24,25 m. Eksisterende system nedstrøms blokeres. Forud for blokeringen 

skal det sikres, at der ikke sker øvrige tilløb til ledningen fra arealer udenfor 

projektområdet, herunder eventuel tilledning af tag- og/eller spildevand fra de omkring- 

liggende ejendomme.  

 

9 Der etableres et nyt Ø400 mm afløb (15 m) fra brønden som skal føre vandet til 

eksisterende forløb af Skjold Å, som opretholdes nedstrøms blokeringen. Eksisterende 

afløb fjernes og de resterende dele af systemet opretholdes.  

 

10 Eksisterende dræn blokeres ved opgravning inden udløb i det eksisterende forløb af Skjold 

Å. Ved krydsninger med det nye profil skal der ligeledes graves ned og sikres en 

blokering/fjernelse af eksisterende drænrør for at forebygge, at vandet fra vandløbet 

løber ned i rørene.  

 

11 Omlægningen sker i overensstemmelse med TFU ved en ny ca. 100 m lang grøft til 

overrisling i kote 24,50 m. Eksisterende system nedstrøms blokeres. 

 

12 De interne grøfter opfyldes med tilgængeligt jordmaterialer og terrænskrab.  

 

 

3.1.2.1 Metode – blokering af interne afvandingssystemer 

Alle interne afvandingsgrøfter blokeres ved opfyldning med jordmateriale, som 

hentes fra øvrige anlægsopgaver i området. Opfyldningen kombineres yderligere 

med terrænskrab af eventuelle oplægszoner/-balke således der opnås en naturlig 

og ubrudt terrænflade.  

 

Interne dræn blokeres ved frigravning, knusning/opgravning og tilbagefyldning af 

jordmateriale over ca. 5 m.  

 

Drænbrønde opgraves og bortskaffes med mindre disse kan knuses og tildækkes. 

Ved knusning skal det sikres, at tilløb og afløb er blokeret. 

3.1.2.2 Metode – omlægning af dræn fra oplandet 

I udgangspunktet skal dræn fra oplandet omlægges med ændret fald således, at 

de kan få udløb oven på terræn indenfor projektområdet. Ved omlægningen føres 

kvælstofholdigt drænvand ovenpå terræn, hvorved der kan foregå omsætning af 

nitrat til atmosfærisk kvælstof igennem denitrifikationsprocessen.  
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Ved omlægningen skal der sikres minimum 40 cm terrændækning over rørene ved 

udløbet. Hvor det ikke er muligt, skal afløbet fra drænet føres videre frem som en 

åben bred ”fordelerkile”. En kile er en slags terrænregulering omkring 

drænudløbet, hvor der etableres en bundbredde omkring 1 meter ved 

drænudløbet. Herefter etableres kilen som en trekant med en længde på ca. 5 m 

og et udløb med 5 m’s bredde. Hele udløbsbredden placeres i samme kote i 

terrænet. Kilen skal have et minimumsfald på 2 ‰. Om muligt skal anlæg af 

grøfteanlæg ved drænudløbene undgås, idet de ofte er vedligeholdelseskrævende 

i et større omfang end en ”kile”. 

 

Ved udløbet af dræn etableres en 1 m2 stor stenkiste med singels sten. Det gælder 

ligeledes for dræn, der føres ud i en fordelerkile. En stenkiste er i princippet en 

”bunke” sten, der placeres og nedgraves i jorden omkring drænudløbene, hvilket 

skal begrænse risikoen for erosion på grund af vandtilførslen, jf. Figur 5. Det 

foreslås, at stenkisten har en mægtighed på 0,3 meter.  

 

Såfremt det er nødvendigt at hæve en drænledning udenfor projektgrænsen for at 

opnå overrisling inden for projektgrænsen, skal der til enhver tid være minimum 

en dræningsdybde på over 1,25 meter udenfor projektgrænsen. For at sikre 

denne dræningsdybde kan det være nødvendigt at etablere omlægningen af 

ledningen med varierende fald frem til udløbet på terræn. De strækninger, der 

omlægges, skal etableres som tætte ledninger indenfor projektområde og 

drænledninger udenfor og med udgangspunkt i et fald på 2 ‰. Ved reduceret fald 

skal det vurderes om rørdimensioner skal øges for at opretholde 

vandføringsevnen.   

 

 
Figur 5: Principskitse for omlægning af drænledninger fra oplandet til overrisling. 

3.1.3 Afværgetiltag 

I forbindelse med indeværende supplerende undersøgelser er registreret behov 

for supplerende afværgetiltag for at kunne opretholde den definerede 

projektgrænse.  
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3.1.3.1 Statsfængslet Møgelkær 

I TFU er det beskrevet, at der fra Statsfængslet Møgelkær pumpes vand ved brug 

af tre dieselpumper, som ønskes udskiftet. Det fremgår ikke præcist hvilke arealer 

der er tilknyttet pumpestationerne, herunder om det er naturarealer eller 

bygninger som er tilkoblet. Dette vil have en betydning i forhold til kapacitet og 

udformning på pumpesystemerne. Der henvises herfor i indeværende analyse til 

beskrivelserne i TFU.  

 

Afhængig af hvordan det nye pumpesystem opbygges kan det ligeledes blive 

nødvendigt at etablere en afskærende grøft samt eventuelt en terrænregulering 

(jordvold) langs den nordlige projektgrænse for at sikre uændrede forhold på hele 

arealet udenfor projektområdet, jf. sammenstilling mellem Bilag 3.1 og 4.1.  

3.1.3.2 Veje og stier 

 

Natursti 

I den vestlige del af projektområdet er der registreret en offentlig natursti. I TFU 

er det foreslået, at stien hæves til en boardwalk i forbindelse med projektet for at 

sikre passage. Alternativet her til kan være, at forlægge stien mod øst ud langs 

projektgrænsen. Hvis denne løsning ønskes, skal flytningen først afklares med 

berørte lodsejere og nærliggende ejendomme. Herefter skal stien opbygges ved 

eksempelvis at afrømme muldjorden og opbygge med stabilgrus. Endeligt skal 

omlægningen af drænsystem 7 og 8 tilpasses med overgange (rørbro/spang) for at 

sikrer passage for sti og vand. Ved etablering af en ca. 350 m lang sti i 1 meters 

bredde skal der forventes afgravet ca. 100 m3 muldjord og efterfølgende tilkørt 

tilsvarende mængde stabilgrus.  

 

 Markvej 

I projektområdets østlige del er der registreret en tværgående grusvej, som 

vurderes at være den primære adgangsvej til matr.nr. 1cu. Denne adgang skal 

således opretholdes, hvis ikke der kan opnås aftaler om en anden adgangsvej. 

Såfremt vejen skal opretholdes i sin nuværende placering må det forventes, at 

denne skal hæves med ca. 0,5-1 m for at sikre en farbar vej. I vejen skal der 

ligeledes indbygges underføringer, så vejen ikke fungere som en dæmning i 

området. En hævning af vejen vil medføre et forbrug af stabilgrus i 

størrelsesordenen 1.000 m3 (vejlængde 225 m, vej bredde 4 m, anlæg 1:3, 

gennemsnitlig opbygning 0,75 m), samt 2-3 Ø200 mm underføringer. 

3.1.3.3 Afskærende grøft 

For at sikre afgrænsningen af projektområdet mod syd i området øst for 

Møgelkærvej omkring ejendommen Møgelkærvej nr. 16 vurdere det nødvendigt 

at etablere en afskærende grøft langs projektgrænsen på samlet 180 m. Forud for 

en realisering skal det dog afklares om huset har kælder eller andre tekniske 
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anlæg (nedsivningsanlæg eller lignende) som kan blive påvirket af en ændring i 

grundvandsstanden i området. En afskærende grøft i det angivne område vil alene 

sikre afledningen af overfladevand og medvirke til at opretholde 

dyrkningssikkerheden.  

3.1.3.4 Terrænregulering 

Ved beregningen af de fremtidige afvandingsforhold fremstår et mindre område 

udenfor projektområdet på matr.nr. 1cu ved drænsystem 1 påvirket med 

forringet afvanding. For at sikre dette areal forslås der udført en terrænregulering 

med en mægtighed på optil 0,5 m. Samlet omfatter dette ca. 1.700 m2 svarende til 

ca. 500 m3.   
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4 Hydrauliske forhold 
I forbindelse med indeværende analyse er der anvendt de vandføringer, som er 

oplyst i TFU. Oplysningerne er valideret med vandføringsdata for Rårup Å, Syd for 

Åstrupvej for perioden 01.01.2017-31.12.2020, hvor maksimumafstrømningen er 

95,5 l/s/km2 og årsmiddel 9,0 l/s/km2.   

4.1 Vandspejlsberegninger 

Vandspejlsberegninger i vandløb udføres ved brug af VASP. Beregningerne af 

vandspejlsniveauerne i vandløb foretages fra nedstrømsende. De resulterende 

vandspejle anvendes herefter til beregningen af vandspejlsniveauerne i tilløbene. 

Den afsluttende beregning af de forventede afvandingsforhold samt 

vandløbsoversvømmelser sker ved en sammenstilling af resultaterne for samtlige 

vandløb og grøfter, hvorved interaktionen imellem de enkelte systemer 

medregnes. Det vurderes her, at anvendelsen af en statisk afstrømningsmodel 

modsvarer projektets formål og kompleksitet. Anvendelsen af den statiske model 

sikrer, at der arbejdes ud fra maksimale påvirkninger idet afstrømning og 

vandombygning sker med det samme og til maksimalt niveau, hvorved det opnås 

en robust afgrænsning af projektet. I forbindelse med beregninger af 

drivhusgasreduktionen skal der videre anvendes en statisk afvandingstilstand i 

området.  

 

Ethvert vandløbsprofil er karakteriseret ved at yde en vis modstand mod vandets 

kræfter. Denne modstand er i de hydrauliske beregninger beskrevet ved 

Manningtallet. Vurderingen af denne konstant beror til dels på erfaring fra 

tilsvarende vandløb og dels på en analyse af vandløbet og ådalen. I forbindelse 

med vandløbsoversvømmelser vil modstanden være væsentligt højere på det 

oversvømmede terræn sammenholdt med vandløbsprofilet med dertilhørende 

forskellige Manningtal.  

 

For vandløbet tages der udgangspunkt i et Manningtal på 10 om sommeren, 15 

som årsmiddel, 20 om vinteren, 20 ved ekstremhændelser og 60 i glatte/rent 

skyllede rør (i overensstemmelse med regulativets angivelse).  

 

Til at validerer de anvendte Manningtal er der foretaget en sammenstilling med 

det målte vandspejl. I TFU er opmålingen sket i forbindelse med en meget stor 

afstrømning. Ved at anvende en maksimumafstrømning kan et tilsvarende 

vandspejlsniveau opnås ved anvendelse af Manningtal 20. Det skal her bemærkes, 

at dette afviger fra TFU, hvor maksafstrømningen er beregnet ved Manningtal 25.  

 

Det skal fremhæves, at såfremt vandløbet efter en projektrealisering ikke 

vedligeholdes vil der kunne ske en gradvis tilgroning af profilet med forventeligt 

særligt stivstænglet sumpvegetation. Dette vil medføre en væsentligt øget 

modstand mod vandstrømningen og et tilsvarende lavere Manningtal og et heraf 
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følgende højere vandspejlsniveau med risiko for påvirkning af arealer opstrøms 

projektområdet. Der er i forbindelse hermed lavet en screening af den potentielle 

påvirkning af vandspejlsniveauet ved en årsmiddelafstrømning, som er vedlagt i 

Bilag 7. Det fremgår heraf, at en øget modstand i vandløbet svarende til en 

ændring i Manningtallet fra 15 til 10 vil medføre et øget vandspejlsniveau på ca. 7 

cm. Øges modstanden yderligere til et Manningtal på 5 medfører dette et 

vandspejlsniveau, der er ca. 23 cm højere end ved Manningtal 15 svarende til 

næsten en fordobling i vanddybden. Analysen viser således, at mindre ændringer i 

vandløbs modstand kun har en begrænset påvirkning på det resulterende 

vandspejlsniveau, hvilket vurderes at kunne rummes indenfor det angivne 

projektområde. Større ændringer vil dog medføre en betydelig vandopbygning, 

hvilket viser, at det vil være nødvendigt at opretholde vedligeholdelsen af 

vandløbet i et omfang der sikrer vandafledningsevnen.  

4.2 Afvandingskort 

I forbindelse med indeværende undersøgelse er der udarbejdet nye 

afvandingskort for de nuværende forhold og de projekterede forhold. I 

overensstemmelse med udbudsmaterialet er der udarbejdet afvandingskort for 

en sommermiddel, vintermiddel og årsmiddel samt oversvømmelseskort, jf. Bilag 

3.1-3.4 og 4.1-4.4.  

 

Der er videre udarbejdet afvandingskort, som angiver en middeltilstand, svarende 

til gennemsnittet mellem en sommermiddel- og en vintermiddelafstrømning, som 

skal anvendes til beregningen af drivhusgasreduktionen i overensstemmelse med 

beskrivelsen i gældende vejledning til Lavbundsprojekter, jf. Bilag 3.5 og 4.5.  

 

Det skal ligeledes bemærkes, at der i indeværende undersøgelse indgår 

afvandingskategorien tørt (1,00-1,25 m).   

 

Afvandingskortene omfatter alene ådalen i tilknytning til Skjold Å indenfor det 

angivne projektområde. Det skal i denne forbindelse fremhæves, at terrænet 

udenfor den vandløbsnære ådal stiger meget kraftigt, jf. Figur 6, hvormed 

drænsystemerne tilsvarende skifter gradient. Der er herfor lavet en indledende 

analyse af opmålte drænsystemer, hvor de beregnede afvandingsforhold er 

sammenstillet med de opmålte dimensioner, hvor det sikres, at de beregnede 

afvandingsforhold ved projektgrænsen svarer til niveauet i de eksisterende 

drænsystemer, eller at de eksisterende drænsystemer har en højere 

dræningskote. Dette skal ses i forhold til, at enkelte af de registrerede dræn havde 

ind-/udløb i terrænniveau ved de nuværende forhold.   

 



Supplerende forundersøgelse  

Møgelkær Klima-Lavbundsprojekt, Naturstyrelsen Trekantsområdet 

Bangsgaard & Paludan ApS.    Side 21 af 26 

 

 
Figur 6: Eksempel på tværprofil af ådal i centralt i områdets vestlige del (angivelse 

af terrænniveau ud fra den digitale højdemodel). Profilet er tegnet fra nord 

(afstand 0 m) mod syd (afstand (700 m) og Skold Å er fremhævet med en blå pil. 

Bemærk, at Skjold Å fremstår inddiget.   

De potentielle drændybder er beregnet i et net på 20*20 meter med MapInfo 

applikationen VASP Grid og terrænmodelleringsprogrammet Vertical Mapper og 

forskellen mellem drændybderne og terrænmodellen er et udtryk for 

afvandingsforholdene.  

 

Afvandingsdybderne er kortlagt indenfor projektområdet i intervaller på 25 cm og 

benævnes: vand omkring terræn (afvandingsdybde <0 m), sump (afvandingsdybde 

0-25 cm), våd eng (afvandingsdybde 25-50 cm), fugtig eng (afvandingsdybde 50-

75 cm), tør eng (afvandingsdybde 75-100 cm) og tørt (afvandingsdybde 100-125 

cm). Der er i afvandingskortene indlagt udpegede § 3 beskyttede søer. 

Udbredelsen af disse er dog ikke alle steder fuldt overensstemmende med de 

faktiske forhold.   

 

I beregningerne tages der udgangspunkt i nuværende højdemodel/terrænforhold. 

Ved en projektrealisering vil der ske terrænændringer på delområder. Dette vil 

bevirke, at der vil ske mindre forskydninger i de beregnede afvandingskategorier 

ved de fremtidige forhold, end hvad der er beregnet/angivet på kortene.  

 

De udarbejdede afvandingskort viser de forventede afvandingsforhold på 

baggrund af de ovenstående forudsætninger. Arealer kan dog opleves som mere 

eller mindre vandlidende, end hvad de udarbejdede kort viser, både ved de 

nuværende og fremtidige forhold. Dette kan eksempelvis skyldes jordbundstypen, 
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som kan få områder til at fremstå vandlidende grundet dårlig infiltration. Der kan 

herudover være lokale områder med trykvand fra skrænterne (udstrømmende 

grundvand/kildevæld), som ikke er medtaget i de udførte beregninger. Ligeledes 

kan der forekomme afløbsløse lavninger i terrænet, som mere eller mindre 

temporært kan stå med vanddække.  

4.2.1 Nuværende forhold 

Afvandingskortet er udarbejdet med en grundvandsgradient på 1 ‰ i nærmeste 

afstand til et åbent drænsystem. Afvandingsgradienten er fastlagt ud fra de 

eksisterende forhold i registrerede drænsystemer og i overensstemmelse med 

den tekniske forundersøgelse. Det skal bemærkes, at det udarbejdede kort 

forudsætter, at drænsystemerne er fuldt funktionelle.  

4.2.2 Projekterede forhold  

Afvandingskortet er udarbejdet med en grundvandsgradient på 2 ‰ i nærmeste 

afstand til det nye vandløb. Det er er her valgt at skifte grundvandsgradient idet 

dræningen af området efter en projektrealisering alene sker ved overfladisk 

afstrømning samt infiltration og gennemstrømning af jordmatrixen, fremfor ved 

de nuværende forhold hvor afvandingen styres af dræn og grøfter. Dette bevirker, 

at vandbevægelsen bremses/forsinkes som følge af den øgede modstand i 

strømningsvejene. Der kan ved de nuværende forhold konstateres vandopbygning 

i en række lavninger både indenfor og udenfor projektområdet, hvormed det må 

forventes at infiltrationsevnen er reduceret. Tilsvarende vandopbygninger må 

forventes efter en projektrealisering, hvor det ligeledes må forventes, at 

vandopbygningen stedvist vil være af længere varighed end i dag. Dette dog med 

undtagelse af de områder, hvor det nye profil føres ind i lokale lavninger. Her vil 

vandopbygningen mindskes som følge af den direkte afstrømning til 

vandløbsprofilet.  

 

Idet dræn og grøfter fra oplandet sikres frit udløb i et niveau, som minimum 

svarer til de nuværende og der ikke sker opbygning af vand indenfor området, 

som reducerer drænsystemernes vandafledningsevne, vil de eksisterende 

dræningsforhold udenfor projektområdet forblive uændrede. Det udarbejdede 

kort forudsætter, at drænsystemer både indenfor og udenfor projektområdet 

vedligeholdes således disses funktion ikke forringes. Vedligeholdelsen af 

drænsystemer og vandløb følger vandløbslovens bestemmelser både ved de 

nuværende og de fremtidige forhold. 

4.2.3 Årsmiddelafstrømning 

De nuværende beregnede afvandingsforhold ved en årsmiddel afstrømning 

fremgår af Bilag 3.1. Det skal fremhæves, at afvandingstilstanden på tilstødende 

arealer udenfor projektområdet fremgår af bilaget mens disse er fjernet på de 

øvrige bilag (3.-3.5). Dette for at synliggøre de forventede nuværende 

afvandingsforhold på de tilstødende arealer, som ikke ændres ved en 
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projektrealisering underforudsætning af, at der kan udføres de beskrevne tiltag og 

afværgeløsninger. På Bilag 4.1 fremgår de forventede afvandingsforhold ved en 

årsmiddelafstrømning. Det skal bemærkes, at afvandingstilstanden på områder, 

hvor der foreslås afværgetiltag ikke er ændret på det pågældende bilag, mens 

områderne er fjernet (afværget) på de øvrige bilag (4.2-4.5). Dette for at 

synliggøre behovet for de foreslåede afværgetiltag.  

 

Ved sammenstilling af de to bilag fremgår det tydeligt, at der sker en væsentlig 

forskydning mod vådere afvandingsforhold indenfor projektområdet. I Tabel 3 

fremgår en oversigtlig sammenstilling af de nuværende og de fremtidige forhold 

indenfor projektområdet ved en årsmiddelafstrømning. Det skal bemærkes, at de 

angivne arealer ikke er overensstemmende med de der anvendes i 

drivhusgasberegningen i Bilag 5, da der her anvendes en middeltilstand som 

værende gennemsnittet mellem en sommermiddel- og en 

vintermiddelafstrømning.  

 

Tabel 3: Areal (ha) indenfor de enkelte afvandingsintervaller i projektområdet ved 

en årsmiddelafstrømning under de nuværende og projekterede forhold. Bemærk 

at eksisterende § 3 søer fremgår særskilt. 

Afvandingsinterval Drændybde 

(m) 

Nuværende  

(ha) 

Projektforslag  

(ha) 

§ 3 beskyttet sø * 0,04 0,04 

Vand omkring terræn ≤ 0 0,06 4,19 

Sump 0,0 - 0,25 1,87 9,77 

Våd eng 0,25 - 0,50 10,88 7,46 

Fugtig eng 0,50 - 0,75 7,86 4,59 

Tør eng 0,75 - 1,00 4,10 2,39 

Tørt 1,00-1,25 2,57 1,67 

Tørt >1,25 5,64 2,91 

I alt  33,02 33,02 

  

4.2.4 Maksimumafstrømning  
Til vurdering af eventuelle oversvømmelser er der anvendt en 

maksimumafstrømning. De beregnede nuværende forhold fremgår af Bilag 3.4. 

Det fremgår heraf, at de beregnede oversvømmelser ikke står i direkte forbindelse 

med Skjold Å som følge af det ”dige” der omgiver vandløbet ved de nuværende 

forhold. Der vil således ikke være tale om vandløbsoversvømmelser ved de 

nuværende forhold men en ophobning af vand i oplandet som følge af den 

reducerede afstrømningsevne til vandløbet.  

 

Ved de projekterende forhold får vandløbet genskabt sin kontakt med ådal ved at 

genslynge og fjerne ”diget”, hvormed der vil være tale om egentlige 

vandløbsoversvømmelser, jf. Bilag 4.4. Det skal ved beregningen af udbredelsen 
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bemærkes, at der er tale om en maksimal udbredelse, jf. tidligere beskrivelser af 

den anvendte model, og den faktiske udbredelse må forventes at kunne være 

mindre som følge af det tidsmæssige perspektiv i afstrømningen. Af beregningen 

fremgår det, at oversvømmelserne er beliggende indenfor projektområdet med 

undtagelse af afgrænsningen mod nord, hvor der også ved de nuværende forhold 

beregnes vandopbygning udenfor projektområdet. Det skal videre bemærkes, at 

der ved udarbejdelsen af de angivne oversvømmelser ikke er indlagt pumpedrift 

ved Statsfængslet Møgelkær, hvorfor der fremstår en større vandflade på 

naturarealet inde på fængslets areal. Der fremgår ikke direkte påvirkning af 

bygninger eller veje ved de beregnede oversvømmelser, men idet der ikke er 

kendskab til kældere mv. kan en påvirkning uden pumpedrift ikke beskrives.  

 

5 Estimering af drivhusgasreduktion 
Til beregningen af projektets potentielle drivhusgasreduktion anvendes: Teknisk 

rapport fra DCE, Bestemmelse af drivhusgasemissionen fra Lavbundsjorde, hentet 

fra www.vandprojekter.dk d. 25. februar 2022.  

 

Drivhusgasreduktion 

Jordbundens indhold af organisk stof er en balance mellem den årlige tilførsel af 

organisk stof fra planterester og nedbrydningen af det organiske stof i jorden. 

Kulstofrige lavbundsjorder (og højmoser) er opstået under forhold, hvor der er 

afsat mere organisk materiale i jordbunden end der er nedbrudt. Dette sker typisk 

under våde forhold, hvor nedbrydningen af organisk stof hæmmes. Under 

drænede forhold er der ilt tilstede i jorden, som giver svampe og bakterier bedre 

betingelser for at nedbryde organisk materiale til CO2 m.v. Under vandmættede 

forhold begrænses nedbrydningen af organisk materiale og som følge af, at der er 

meget lidt eller ingen ilt tilstede, kan der ultimativt dannes CH4 (metan/sumpgas) i 

stedet for CO2.  Hvis den gennemsnitlige vandstand hen over året er ca. 10-20 cm 

under terræn opnås en ligevægt eller evt. en opbygning af det organiske lag, mens 

en høj nedbrydning af organisk materiale finder sted, hvis grundvandet er mere 

end 75 cm under jordoverfladen.  

 

Ved aktiv udtagelse af arealer overgår disse til deres ”naturlige hydrauliske 

tilstand”, hvorved arealerne bliver vådere og nedbrydningen af organisk materiale 

nedsættes. Reduktionen i udledning af drivhusgasser afhænger af den nuværende 

arealanvendelse, jordbundsklassen, og de fremtidige afvandingsforhold.  

 

Ved udfyldelse af det tilgængelige beregningsark på www.vandprojekter.dk,” 

lavbundsprojekter_co2_ver-3_1_1”, hentet d. 25. februar 2022, jf. Bilag 5, 

fremgår det, at andelen af projektarealet, som er beliggende på kulstofrige 

lavbundsjorde udgør 84 % og den samlede drivhusgasreduktion for projektet kan 

opgøres til 373 ton CO2-ækvivalenter pr. år, svarende til ca. 11 ton CO2- 

ækvivalenter pr. år pr. ha. Ved angivelse af arealanvendelse er der taget 

http://www.vandprojekter.dk/
http://www.vandprojekter.dk/
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udgangspunkt i Mark2014 kortlægningen, hvor der indledningsvist er foretaget en 

automatisk fjernelse af eventuelle overlappende polygoner. 

Kvælstofomsætningen er hentet direkte fra TFU. 

 

6 Øvrige bemærkninger 
I forbindelse med detailprojektering og/eller realiseringen, når alle 

anlægselementer er endeligt fastlagt, herunder omlægning af vandløb, dræn mv. 

Skal der foretages en genberegning af N, P og C balancerne i overensstemmelse 

med gældende vejledninger.  
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7 Anlægsbudget  
I forbindelse med realisering af det beskrevne projekt anbefales det, at der 

udarbejdes et detailprojekt med udbudsmateriale for entreprenør. 

Omkostningerne hertil er gengivet ud fra TFU da de vurderes at stå i rimelige 

forhold til hvad der må kunne forventes for et projekt af denne type.  

 

 Beløb 

(kr. ekskl. moms) 

Detailprojekt og udbudsmateriale 270.000 

Licitation, tilsyn 180.000 

I alt  450.000 

 

Anlægsomkostningerne er fastsat ud fra, at arbejdet gennemføres i den tørre 

periode om sommeren eller tidlige efterår. Desuden forudsættes det, at 

jordmateriale kan hentes og håndteres indenfor og i umiddelbar tilknytning til 

projektområdet. Udgifter til arkæologi er gengivet fra TFU, som værende 100.000 

kr. Det skal fremhæves, at der i budgettet ikke indgår udgifter til eventuel 

omlægning/afværge af ledningsanlæg i overensstemmelse med beskrivelserne i 

TFU.   

 

 Beløb (kr. ekskl. moms) 

Arbejdsplads, etablering, drift 200.000 

  

Forlægning af Skjold Å med opfyldning, sandfang og 

stensikring* 

700.000 

Udlægning af stenmateriale i Skjold Å 75.000 

Omlægning af afvandingssystemer 200.000 

  

Afværge, pumpe mm.** 300.000 

Afværge, terrænregulering 30.000 

Afværge, grøft 35.000 

Afværge, sti*** 100.000 

Afværge, vej 600.000 

Ny spang over vandløb (gengivet fra TFU) 50.000 

I alt 2.290.000 

* Der indgår ikke fjernelse af betonanlæg, såsom broer. 

** Der tages udgangspunkt i TFU med angivelse af ekstrapris for etablering af mulig grøft 

og jordvold. Det vurderes, at prisen kan være væsentligt højere, hvis der skal etableres 3 

pumper med reservoir og ikke kun 1.  

*** Der henvises til TFU hvis der ønskes etablering af boardwalk. 

 

De samlede omkostninger til realisering af projektet udover 

lodsejerkompensation mv. skønnes således til: 

 

2.740.000 kr. ekskl. moms., svarende til 7.346 kr. pr. ton CO2-ækvivalenter. 


