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1

Baggrund

Den lille højmose Brandstrup Mose nord for Rødkærsbro er fredet og omfattet af
EF-habitatsdirektivet (Figur 1). Denne udpegning som habitatområde nr. 34 omfatter et 52,5 ha stort areal og er begrundet i, at området indeholder to partier med
aktiv højmose og i øvrigt større områder af nedbrudt højmose med mulighed for
naturlig gendannelse af højmose.

Figur 1.

Området ved Brandstrup Mose med fremhævning af habitatområdet. Oversigtskort i
skala 1:20.000 baseret på Kort- og Matrikelstyrelsens 4-cm kort 1215 II NV ©.

Brandstrup Mose har i længere tid været udsat for udtørring, der umuliggør, at
mosen på længere sigt kan opnå en gunstig bevaringstilstand. Men i de mest vandfyldte lavninger i den afgravede højmose er der allerede en betydelig genvækst af
sphagnum-mosser. Dette viser, at en gendannelse af højmosen er mulig på sigt,
idet sphagnum-mosserne er en forudsætning for dannelsen af hængesæk og dermed den udvikling fra fattigkær over ekstremfattigkær til højmose, der som slutstadie er karakteriseret ved tykke aflejringer af sphagnumtørv, hvor plantevæksten
ikke længere har adgang til mineralholdigt grundvand, men alene fødes af nedbøren i et surt og meget næringsfattigt miljø.
En højmose er således karakteriseret ved, at der normalt kun er 12 arter af karplanter, som kan vokse i højmosen. Der er urter som soldug, halvgræsser som kæruld
og dværgbuske som hedelyng. En højmose er også karakteriseret ved, at overfladen og plantevæksten er ujævn og fordelt mellem fugtige tuer og vandmættede
høljer, hvor sphagnum-mosserne vokser i bunden.
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Afvanding eller tilledning af grundvand medfører en frigivelse eller tilførsel af
fosfor- og kvælstofholdige næringssalte, som medfører tilgroning med andre plantearter som græsarten blåtop og birketræer, der udkonkurrerer højmosesamfundet.
Viborg Amt er som tilsynsmyndighed forpligtiget til at arbejde for at opnå en gunstig bevaringstilstand med genskabelse af tue/hølje strukturen i selve højmosen og
af hængesæk i de afgravede dele af mosen. Amtet er af den opfattelse, at dette
bedst sikres gennem en hævning af vandstanden i de afgravede del af mosen omkring de bevarede højmosepartier. En vandstandshævning vil samtidig få dele af
birkeskoven til at gå ud og forhindre frøspiring eller genvækst af birk.
Viborg Amt har i de senere år fået foretaget en række undersøgelser af naturforholdene, af grundvandsforhold og afvandingsforhold i og omkring Brandstrup
Mose. Der har dog fortsat været uafklarede forhold omkring afvandingsforholdene
nord og nordvest for mosen, som Viborg Amt har ønsket afklaret.
Viborg Amt har derfor anmodet COWI A/S om at udarbejde et projekt, som fastlægger den højeste vandstand, som det er muligt at opnå i mosen uden, at der opstår gener for de omkringliggende landbrugsarealer samt beskrive konsekvenserne
for mosens vandstandsforhold. Projektet skal indeholde beskrivelser af de nødvendige tiltag for at opnå den tilstræbte tilstand.
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2

Tekniske undersøgelser

Som grundlag for den efterfølgende skitseprojektering og konsekvensvurdering
er der gennemført en række tekniske undersøgelser. Resultaterne af disse undersøgelser er beskrevet i det følgende:

2.1

Opmåling

Der er den 12. november 2003 foretaget en detaljeret opmåling af terrænet i et
459 ha stort område i og omkring Brandstrup Mose. Opmålingen blev udført af
firmaet BlomInfo A/S med reference til kotesystem Dansk Normal Nul og koordineret i UTM zone 32 (ED50).
På grund af det store og til dels vanskeligt tilgængelige undersøgelsesområde
blev terrænopmålingen udført ved en laserscanning, der foretages fra fly i ca.
1000 m højde, hvorfra afstanden til jorden måles med nogle få cm nøjagtighed.
Scanningen foretages i en vifte på +/- 17 º, hvor flyets position bestemmes med
GPS kombineret med en avanceret 3-dobbelt gyro. Samtidig anvendtes en kontrolopmålt prøveflade på jorden.
Der indsamledes 1 punkt pr. ca. 1,7 m2. Punkterne blev efterfølgende reduceret
for fejl som mastetoppe, trætoppe og tage, resulterende i ca. 1 punkt per 9 m2.
Koten bestemtes med en middelfejl på 10 cm i forhold til Dansk Normal Nul.
Metoden rummer en fejl i planen, som af BlomInfo er vurderet til ± 0,5 m.
Det samlede antal målte terrænpunkter er herefter 511.661.
Laserscanningen kan trænge gennem skov, således at der skabes en model af
selve terrænet i skoven. Laserscanningen har med sin store måleintensitet desuden den fordel, at den giver et komplet billede af terrænet i området (jordniveau).
Samtlige højdedata er efterfølgende anvendt til beregning af en digital højdemodel
i form af et højdegrid med 2 m opløsning, som er præsenteret på kortet i Bilag 2
med skyggeeffekt fra en 30o nordvendt belysning, der fremhæver terrænformerne.
Højdemodellen er samtidig anvendt til beregning af regionkonturerede højdekurver (højdeflader) med 0,25 m ækvidistance.
Efter laserscanningen har Hedeselskabet i december 2004 opmålt i alt 15 drænindløb og drænudløb samt vandspejl 5 steder omkring Brandstrup Mose. Denne opmåling udførtes med differentielt GPS-udstyr under færdsel i terrænet med reference til kotesystem Dansk Normal Nul og med plankoordinater i UTM zone 32
(ED50).
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For at undgå misforståelser og fejl er alle ældre koter omregnet til det nye kotesystem Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90) 1 , og alle koter er i denne rapport angivet i dette kotesystem. Omregningen fra Dansk Normal Nul er udført
med ÷0,048 m.
COWI har den 23. marts 2005 suppleret opmålingen med et kikkertnivellement af
området langs mosens nord- og vestside mellem GI-fikspunkt nr. 78-15-9036, kote 55,21 m (på ejendommen Sdr. Rindvej 149) og til GI-fikspunkt nr. 78-15-9035,
kote 50,12 m (på ejendommen Nørremosevej 19). Ved dette nivellement er opmålt i alt 26 punkter, hvoraf flere er beliggende i tæt bevoksning. Koter er opmålt
med en middelfejl på koten på ± 2 cm, hvorimod stedfæstelsen er sket med rejsegps og dermed kun ca. ± 10 m.
De indmålte rørindløb og rørudløb samt vandspejle er vist på oversigtskortet i
Bilag 1.
Ved kikkertnivellementet er endvidere opmålt to tværsnit af afløbet fra Brandstrup Mose til Middelhede Bæk omkring overkørslen på mosens vestside.

Endelig er der anvendt grundvandspejlinger udført i og omkring Brandstrup Mose
for Viborg Amt i marts 2003 af firmaet Agroplan aps i udførte pejleboringer 2 .
Vandspejlskoterne er vist på Bilag 2. Hvor der er pejlet i to dybder, er det øverste
grundvandsmagasin anvendt.

2.2

Kortgrundlag

Viborg Amt har stillet det digitale kortværk TOP10DK © fra Kort- og Matrikelstyrelsen til rådighed for projektet sammen med temaplaner fra amtets regionplan.
Til projektering og som oversigtskort er desuden anvendt Danmarks Digitale
Ortofoto, DDO2002 © leveret af COWI A/S. Sidstnævnte er det digitale luftfoto med pixelstørrelse 0,4 m optaget den 6. juni 2002, der er vist på Bilag 1 m.
fl.

2.3

Oplandsforhold

Kortlægningen af oplandsforholdene i og omkring Brandstrup Mose er baseret
på den nyopmålte digitale højdemodel, de opmålte vandspejle og rørbundskoter

1

Danmark er den 1. januar 2005 officielt gået over til det nye højdereferencesystem Dansk
Vertikal Reference 1990, forkortet DVR90, som afløser for det gamle system Dansk Normal Nul, DNN. I Viborg kommune ligger koterne i DVR90 0,049 m lavere end i DNN og i
Bjerringbro kommune 0,047 m lavere end i DNN, ifølge www.kms.dk.
2

Brandstrup Mose. Notat om vandstandspejlinger i mosen og på randarealerne omkring
mosen. Rapport udarbejdet for Viborg Amt af Agroplan aps i juli 2003.
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samt oplysninger om kendte drænplaner fra området 3 . Disse oplysninger er alle
vist på kortet i Bilag 2.
På dette grundlag er der afgrænset oplandsgrænser for alle væsentlige deloplande i eller med afløb til Brandstrup Mose.
Det ses af oplandskortlægningen i Bilag 2, at Brandstrup Mose ligger i vandskel mod nordøst (til Rind Bæk) og mod sydøst (Duelund Bæk). De centrale
dele af Brandstrup Mose afvander mod vest med et samlet afløb til Middelhede
Bæk. Det samlede opland til afløbet mod vest er 83 ha stort og indeholder et ca.
30 ha stort område nord for Brandstrup Mose, der strækker sig mod nordøst
helt op til vandskel ved Sønder Rindvej.
Afstrømningen til Brandstrup Mose fra oplandet nord for mosen sker i al væsentlighed gennem to rørledninger, som er nærmere omtalt i afsnit 2.5, men det
skal fremhæves her, at de to nordligste deloplande, som er afgrænset på Bilag
2, ud fra topografien i højdemodellen at dømme burde have afløb til den vestligste drænledning, men bedømt ud fra rørdimensionerne i drænplanen og tilstedeværelsen af en åben grøft med adskillige dræntilløb længst mod øst, må
disse deloplande på i alt 10 ha være afskåret til det østligste rørtilløb.
I det sydøstlige hjørne af Brandstrup Mose findes et ca. 1,7 ha stort delopland,
hvor der usikkerhed om den normale afløbsretning i en nord-sydgående afvandingsgrøft, der modtager et tilløb fra en afvandingsgrøft, der starter dybt inde i
den sydlige højmoserest. Dette delopland er her medregnet i oplandet til Middelhede Bæk, men afvander måske til Duelund Grøft i stedet.
På sydsiden af Brandstrup Mose forløber vandskellet mod syd ca. 30-100 m syd
for habitatsområdets afgrænsning. Dette bælte udgøres af den nordvendte side
af et lavt bakkedrag, som afvander ind i Brandstrup Mose, mens området syd
for vandskellet afvander henholdsvis mod øst til Duelund Grøft og mod vest til
Middelhede Bæk.
De dyrkede arealer vest og nordvest for Brandstrup Mose afvander alle mod
vest til Middelhede Bæk og dermed helt uden om Brandstrup Mose.

2.4

Hydrologi

Der foreligger ikke kendskab til udførte vandføringsmålinger i afløbene fra
Brandstrup Mose eller i de umiddelbart tilstødende vandløb.
Viborg Amt har i en årrække drevet en hydrologisk målestation i Nørre Å ved
Rindsholm (MST 210005), hvortil Middelhede Bæk afstrømmer, men hvor
Nørre Å også har modtaget tilløb fra Hald Sø og Vedsø. Målestationen er derfor vurderet uegnet til at beskrive afstrømningsforhold omkring Brandstrup
Mose.
3

Notat af 27-01-2005 fra Hedeselskabet Miljø og Energi A/S til Viborg Amt om
Brandstrup Mose.
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Viborg Amt har også i en årrække drevet en hydrologisk målestation i Tange Å
ved Vindelsbæk Bro lidt øst for Rødkærsbro (MST 210303), hvortil Duelund
Grøft afstrømmer. Denne målestation er valgt til at beskrive afstrømningsforholdene omkring Brandstrup Mose.
De daglige vandføringsdata fra målestation nr. 210303 i årene 1989-2003 inkl.
er statistisk bearbejdet og anvendt til beregning af karakteristiske afstrømninger, som angivet i Tabel 1. Median minimum og median maksimum angiver
den afstrømning, som henholdsvis underskrides eller overskrides hvert andet år
set over en lang årrække.
I Tabel 1 er afstrømningerne på målestationen samtidig omregnet til vandføringer ved afløbet fra Brandstrup Mose ud fra oplandsforholdet. Specielt minimumsvandføringerne er forbundet med stor usikkerhed og kan være nul p.g.a.
stor fordampning fra mosefladen i sommerperioden.
MST 210303

Brandstrup Mose

Tange Å v/ Vindelsbæk Bro

Afløb mod vest

Tabel 1
Afstrømningsstatistik
Periode

1989-2003

Opland (km2)

Periodeminimum
Medianminimum
Årsmiddel
Median maksimum
Periodemaksimum

100,8

0,83

Afstrømning
l/(s*km2)

Estimeret vandføring
l/s

5,0
6,0
12,7
65
104

4
5
11
54
67

Årsmiddelafstrømningen på 12,7 l/(s*km2) svarer til en afstrømning på 400
mm/år.

2.5

Afløbsforhold

Afløbsforholdene på nordsiden af Brandstrup Mose er nærmere undersøgt i dette
arbejde og i Hedeselskabets notat fra januar 2005. Der henvises i det følgende til
de drænkort og opmålte koter samt områdenumre, der er vist på oversigtskortet i
Bilag 1.
Område 1
Drænkort udarbejdet i 1942 og nytegnet i 1975 viser, at området nordvest for
Brandstrup Mose er afvandet til søen øst for Stenmosegård, hvis vandspejl i marts
2005 var ca. 1 m lavere end oversvømmelserne langs kanten af Brandstrup Mose.
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Afløbet fra søen mod syd til et 50 mm dræn var frigravet og lå i kote 49,11 m.
Terræn og vandspejlsforholdene umuliggør et afløb til Brandstrup Mose, og afløbet er i stedet igennem terrænsænkning mod sydvest til Middelhede Bæk.
Området i det nordvestlige hjørne af Brandstrup Mose er grundigt gennemgået, og
der er ikke fundet antydning af grøfter eller rørtilløb med afløb til mosen fra arealerne mod vest. Terrænhældningen og markoversvømmelser viser entydigt, at afvandingen af disse arealer er mod sydvest.
Område 2
I det nordøstlige hjørne af Brandstrup Mose findes dog en lille eng med en oversvømmelse og et mindre vandhul med vandspejlskote 50,54 m. Denne eng har et
opland på ca. 0,9 ha udenfor habitatsområdet og har tilsyneladende afløb til en
svagt markeret grøft ind i Brandstrup Mose. Det kan ikke afgøres, om dette afløb
er oprindeligt eller er en følge af et defekt markdræn med normalt afløb mod vest.
Område 3
Nord for Brandstrup Mose findes en tidligere tørvegrav, der fremstår som et tilgroet vandhul med vandspejl omkring kote 49,30 m (bestemt ud fra laserscanningen). Denne grav modtager tilløb af flere drænledninger fra omkringliggende,
lavtliggende arealer mod øst og vest. Ifølge drænkortet fra 1942/1975 er de østligste drænledninger i lavningen ved skel mod matr. nr. 58 en 2" og en 3" drænledning, hvilket usandsynliggør, at et større opland er tilkoblet fra nordøst.
Afløbsledningen fra tørvegraven er en 6" rørledningen, der forløber gennem markerne mod syd og på de nederste 80 m forløber i bunden af en delvist tilfyldt grøft
inde i habitatområdet, hvor den har udløb i en birke/askesump som en 7 " lerrørsledning med bundkote 48,82 m. Den ca. 215 m lange rørledning ligger derfor
med højest 2 ‰ fald i gennemsnit. Oplandet ved udløbet er opgjort til 13 ha.
En 2" drænledning, der på drænplanen ligger 50 m øst for afløbsledningen, har ud
fra højdemodellen at dømme afløb til 7” afløbsledningen i en markant lavning lige
udenfor habitatsgrænsen.
Område 4
Endnu en 2" drænledning med afløb mod syd er vist på drænplanen og ligger 100
m øst for afløbsledningen og parallelt med denne. Denne rørledning er ikke fundet, men har efter alt at dømme selvstændigt udløb i Brandstrup Mose. Bundkoten
er ukendt, men terrænet over ledningen er højtliggende. Terrænkoten ved habitatgrænsen er ca. 50,75 m og en mindre opstrøms lavning ligger i kote 51,81 m. Terrænet over rørledningen falder 1,8 m på de nederste 42 m ned til det formodede
udløb i en lavning i mosen med terræn i kote 50,0 m, hvor vandspejlet i den nordlige del af mosen er omkring kote 48,92 m. Rørledningen har et opland på 0,9 ha
udenfor habitatområdet.
Område 5
Nord for Uglehøj i det nordøstlige hjørne af Brandstrup Mose ligger en skelgrøft,
der starter med tilløb af en 10 cm rørledning fra nord i kote 50,84 m, som ligger
hævet næsten 0,5 m over vandspejlet. Denne rørledning formodes at være afløb
fra de to tidligere omtalte deloplande nord for og opstrøms til Sønder Rindvej.
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Skelgrøften modtager yderligere tilløb af mindst 3 drænledninger og har afløb
mod syd til en lille sø nordvest for Uglehøj. Søen har afløb mod sydvest i en 160
mm PVC ledning, der har udløb som en 200 mm PE ledning i en grøft nord for
den nordlige højmoserest med bundkote 49,58 m. Rørledningen har dermed et
samlet opland på 15 ha ved udløbet i Brandstrup Mose.

2.6

Afvandingsforhold

Afvandingsforholdene på nordsiden af Brandstrup Mose er bestemt af de afløbssystemer, der har afløb til mosen, og af vandstanden i de nordlige dele af mosen.
Heraf er det åbenlyst afløbet fra Område 3, som med bundkote i 48,92 m er begrænsende for, hvor højt vandstanden kan være i den nordlige del af Brandstrup
Mose uden at påvirke afvandingsforholdene negativt.
Som forholdene er i dag, vil en vandstandshævning på blot få centimeter over den
opmålte vandspejlskote i 48,92 m forringe vandføringsevnen/-kapaciteten i afløbsledningen fra Område 3. En åbning af de nederste 60 m af rørledningen ud til
skovgrænsen som en åben grøft 4 , vil kunne hæve grænsen for påvirkning af vandstanden i Brandstrup Mose til kote 49,01 m.
Kortlægningen af de nuværende afvandingsforholdene i form af drændybder
udføres efter de samme principper, som blev anvendt ved tidligere tiders reguleringsprojekter til partsfordeling af omkostningerne blandt de berørte lodsejere
for den forbedrede afvandingstilstand.
COWI har udviklet en metode til hurtigt og enkelt at gennemføre de mange beregninger på edb. Beregningerne gennemføres ved hjælp af programmerne MapInfo og Vertical Mapper sammen med program-applikationen EngGIS.
Kortlægningen tager udgangspunkt i de registrerede vandstande i kanten af og
rundt om Brandstrup Mose samt i en vandstand i kote 49,00 m i de centrale dele af mosen. Beregningerne indledes med, at disse vandspejle overføres til et
digitalt vandløbskort. Derefter beregnes et teoretisk grundvandsspejl igennem
terrænet med en konstant gradient svarende til, at der skal kunne afvandes ved
dræning til normal drændybde.
Den herved fremkomne forenklede grundvandsmodel sammenholdes med den
opmålte terrænmodel. Da de faktiske grundvandsgradienter er ukendte og varierer meget alt efter jordbundsforholdene, beskriver metoden altså ikke den faktiske drændybde, men derimod den afvandingsteknisk potentielle drændybde
(teoretisk afvandingsdybde).

4

En åben grøft igennem skov, hvor der bliver minimal grødevækst vil kunne anlægges med
0,5 ‰ fald svarende til 3 cm vandspejlsfald på de nederste 60 m, hvor der i dag med 2,0 ‰
fald er et vandspejlsfald på ca. 12 cm. En vandspejlsstigning med 9 cm fra kote 48,92 m til
49,01 m vil dermed give uændret vandspejlshøjde i rørudløbet.
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Den teoretiske afvandingsdybde (potentiel drændybde) er beregnet for såvel de
nuværende faktiske forhold som for det beskrevne skitseprojekt. Der anvendes i
alle tilfælde et fald mod de åbne vandflader (grundvandsgradient) på 2 ‰ svarende til et rimeligt fald ved dræning.
De beregnede drænkoter er anvendt til at skabe en højdemodel med pixelstørrelse (netstørrelse) på 5 * 5 m.
Drændybden i de undersøgte områder bestemmes dernæst ved subtraktion af
drænkote-nettet fra terrænkote-nettet. Det resulterende drændybde-net er herefter defineret som den potentielle mægtighed af den umættede zone (størst mulige afstand fra terræn ned til grundvandsniveau ved dræning med det mindste
anvendelige fald).
I kortlægningen af drændybder beregnes omfanget af arealer/regioner med udvalgte drændybder. F.eks. er en drændybde på 1,0 m den traditionelt anvendte
drændybde til sikring af en god rodudvikling og dermed et optimalt udbytte af
almindelige landbrugsafgrøder som korn og rodfrugter.
Kortlægningen af de eksisterende afvandingsforhold fremgår af Bilag 3. Der er
for overskuelighedens skyld anvendt de i Tabel 2 nævnte kategorier af fremtidig arealanvendelse.

Tabel 2. De anvendte kategorier af arealanvendelse, som anvendes til at beskrive
konsekvenserne af skitseprojektets gennemførelse.
Arealkategori

Drændybde
m

Beskrivelse

Vandmættet

< 0,00

Vanddækket eller vandmættet areal i 5-12 måneder årligt med åben vandflade eller rørsump.

Sump

0,00 - 0,25

Våde arealer, der delvist oversvømmes ved større
afstrømninger (ca. 1-5 måneder årligt).

Våd eng

0,25 - 0,50

Våd jordbund oversvømmes periodisk ved store
afstrømninger (under 1 måned årligt). Mulighed
for afgræsning eller høslet.

Fugtig eng

0,50 - 0,75

Areal egnet til græsning eller høslet. Minimal risiko for oversvømmelser,

Tør eng

0,75 - 1,00

Areal velegnet til græsning eller høslet. Ingen risiko for oversvømmelse

Agerjord

> 1,00

Areal med dyrkningsstabile forhold.

Der foreligger ikke andre vandspejlskoter fra de centrale og sydlige dele af
Brandstrup Mose end grundvandspejlingerne fra marts 2003. Disse pejlinger
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ligger imellem kote 48,9 og 49,5 m, men er foretaget i tørvelagene og ikke i de
laveste partier med åbent vandspejl. Modellen giver derfor ikke et præcist billede af den faktiske vandstand i foråret 2005, men et billede af hvordan afvandingsforholdene ville være, hvis vandstanden er i kote 49,00 m i de centrale
dele af mosen. Modellen er derfor kun fuldt ud retvisende for de nuværende
forhold i områderne nord for Brandstrup Mose.
Det er også væsentligt at påpege, at der i konsekvensvurderingerne anvendes
begrebet "teoretisk afvandingsdybde". Beregningerne viser derfor ikke den aktuelle afvandingstilstand, der kan skyldes mange forskellige forhold som jordbundstype, lagfølgen, traktose, manglende detaildræning, dårlige drænsystemer,
trykvand m.v., men derimod hvilken dybde, der ville kunne drænes til. Beregningerne viser derfor, om der findes tekniske løsninger for de afvandingsmæssige problemer, der måtte være eller kunne opstå på arealerne rundt om mosen.
Det ses af Bilag 3, at to større områder nord for Brandstrup Mose omkring
hvert af de to vandhuller i henholdsvis Område 3 og 5 allerede i dag er dårligt
afvandede. Heraf er det specielt området vest for graven i Område 3, som er
påvirket af vandstanden i Brandstrup Moses nordlige del.
Det ses også af Bilag 3, at der er flere små områder langs nordsiden, sydsiden
og vestsiden af Brandstrup Mose, som ligger udenfor habitatområdet afgrænsning, men som i dag er afvandingsmæssigt påvirket af vandstanden i mosen.
Blandt de påvirkede områder, er det kun et lille område på ca. 700 m2 syd for
mosen og øst for Holmhus, som i dag er opdyrket. På luftfotoet fremstår dette
område i dag som en fugtig lavning.

2.7

Jordbundsforhold

Der er foretaget en enkelt håndboring på vestsiden af Brandstrup Mose. som
vist på bilag 1. Terrænet er her i kote 48,71 m, og jordbunden består øverst af
30 cm tørveholdig sandmuld, og derunder findes et 10 cm tykt sandholdigt
muldlag over et 30 cm lerlag, hvorunder der først findes et 10 cm sandlag og
nederst morænesand ned til den borede dybde af 1,1 m. Boreprofil er vedlagt
som bilag 6

2.8

Tekniske anlæg

Som vist på Bilag 1 forløber der en 60 kV højspændingsledning på tværs igennem Brandstrup Mose i retning nordøst-sydvest. Højspændingsledningen er
etableret på træmaster af I/S Midtkraft, der nu er en del af Elsam A/S.
Masten ved indkørslen til Brandstrup Mose fra vest har påskriften: VBG - OVL
- TAN. 1944 Mast nr. 95.
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3

Overvejelser af løsningsmuligheder

Terrænet på de to resterende højmoseflader er opmålt til at ligge imellem kote
51,0 og 52,0 m med den sydøstlige højmoserest, som den højeste. I yderkanten
af højmoseområderne hvælver terrænet moderat ned til ca. kote 50,75 m inden
terrænet falder stejlt til den omgivende afgravede højmoseflade. Den delvist
bevarede lagg-zone ind mod Uglebjerg ligger ligeledes omkring kote 50,75 m.
Opmåling af en højmose er vanskellig, fordi terrænoverfladen er dårligt defineret, og ved laserscanning kan de tætte dværgbuske og rødder af tuedannende
planter give en "falsk terrænoverflade" 20-30 cm over den faktiske overflade.
Af sikkerhedshensyn må faktisk terræn over kote 50,50 m derfor betragtes som
mulig højmose.
Ved en vandstandshævning må der ikke ske inficering af højmosetørven med
næringsholdigt og evt. kalkholdigt vand. Kapillærvirkningen i højmosetørv angives til at være op til 0,50 m 5 . En vandstandshævning i Brandstrup Mose må
derfor højest ske til kote 50,0 m.
På kort sigt er det ønskeligt bedst muligt at begrænse den afvandingseffekt, som
er opstået ved bortgravningen af den omgivende tørvemasse. Dette kan ske ved
at få den omgivende vandstand så nær det maksimale som muligt. Jo højere
omgivende vandstand, jo mindre bliver vandspejlsgradienten ud af tørvemassen, jo længere tid vil det tage for overskudsnedbøren at sive ud af højmosen,
og jo bedre vækstvilkår får sphagnum-mosserne i høljerne, idet afstrømningen i
randzonen i det væsentlige er proportional med vandspejlsgradienten.
Men en vandstand med en dybde på over ca. 0,5 m omkring højmosen vil forhindre vækst af de sphagnum-mosser, som gerne på mellemlang sigt skulle
genskabe den hængesæk omkring højmoseresterne, der på lang sigt kan medføre en fuld gendannelse af en højmose med naturlig topografi. Vanddybden påvirker sphagnum-mosserne både ved skyggevirkning og ved bølgepåvirkning5.
I betragtning af, at det afgravede terræn omkring de to højmoserester ligger
med terræn imellem kote 48,75 m og 49,50 m, kan vi ikke på kort sigt anbefale
at hæve vandspejlskoten i Brandstrup Mose højere end fra de nuværende ca.
kote 49,0 m til kote ca. 49,50 m.
Forundersøgelserne har vist, at det kun i meget begrænset omfang er muligt at
hæve vandspejlet i Brandstrup Mose uden at påvirke de omgivende afvandingsforhold i specielt Område 3.

5

Se diskussion og referencer i: Riis, N., Aaby, B. og Hinge-Christensen, S., 2004: Muligheder for naturgenopretning i og omkring Lille Vildmose. Rapport udarbejdet af COWI for
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm Statsskovdistrikt og Nordjyllands Amt, Teknik og
Miljø. Pilotprojekt: Lille Vildmose Nationalpark, 79 pp og 9 bilag.
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Når der ses bort fra Område 3, vil en vandstandshævning i Brandstrup Mose op
til ca. kote 49,5 m ikke påvirke de øvrige afløbsforhold på nordsiden af mosen
negativt.
Set ud fra en biologisk synsvinkel ville den optimale løsning være en ekstensivering af det 35,7 ha store opland til Brandstrup Mose udenfor habitatområdet,
hvoraf de ca. 31,7 ha i dag er opdyrket. Herved vil næringsstoftilførslen til mosen aftage, og påvirkningerne fra en vandstandshævning i mosen være uden
betydning næsten op til kote 50,0 m.
En vandstandshævning til kote 49,5 m kan dog gennemføres, hvis der accepteres ekstensivering af de lavtliggende arealer omkring den træbevoksede grav
nord for mosen. Der vil som udgangspunkt skulle ekstensiveres ca. 10 ha, men
ved en nydræning af lavningen ca. 150 m øst for graven og med en ny afskærende drænledningen ført igennem terræn op til ca. kote 52,25 m og ind i Område 4, vil det være muligt at afskære ca. halvdelen af det påvirkede areal til nyt
afløb sammen med det nuværende dræn i Område 4.
En mere langsigtet løsning kunne være at afskære hele afstrømningen fra Område 3 i en ny rørledning vest om Brandstrup Mose og dermed til direkte afløb
til Middelhede Bæk. Dette vil kræve en ca. 615 m lang afskærende rørledning.
Hvis en sådan rørledning skal anlægges, ville det være naturligt også at sikre
mulighed for at kunne afskære drænvandet fra Område 4 og 5 enten samtidigt
eller på et senere tidspunkt ved at anvende en lidt større rørdimension. En afskærende rørledning skal føres udenom habitatområdet for at undgå ødelæggelse af vegetationen og risikoen for utilsigtet afvanding ved gennembrydning af
lerlaget under mosen.
En afskæring af drænvand fra det ca. 29 ha store opland nord for mosen vil
kunne forhindre påvirkninger af afvandingsforholdene nord for mosen ved
vandstandshævninger i mosen op til mellem kote 49,8 og 50,0 m, hvor vandet
vil kunne begynde at løve overfladisk ud af mosens nordvestlige hjørne. En afskæring af drænvandet vil også fjerne mindst halvdelen af næringsstofbelastningen til mosen, men vil samtidig fjerne ca. en tredjedel af mosens vandforsyning.
Uanset valg af løsninger skal der etableres en terrænhævning på tværs af den
brede terrænsænkning omkring afløbet fra Brandstrup Mose til Middelhede
Bæk, hvor terrænet ligger ned til kote 48,5 m, og ligger under kote 49,5 m på
en 120 m lang strækning i nord-sydgående retning fra adgangsvejen og ned
langs vestsiden af afløbsgrøften, hvis vandspejl er meget tæt på terræn.
På tværs af denne terrænsænkning langs et nu tilgroet kørespor mellem skovbrynet og afløbsgrøften foreslås etableret en lav dæmning med en lerkerne funderet på det lerlag, som er fundet under det øverste lag tørvemuld og sandmuld.
Da højden af dæmningen vil være begrænsende for de fremtidige muligheder
for vandstandshævninger i mosen, og da en senere hævning herover vil kræve
væsentlige nye anlægsarbejder, anbefales dæmningen dimensioneret efter et
muligt vandspejl i kote 49,6 m med mulighed for periodiske vandspejle op til
kote 49,7 m.
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4

Projektforslag

I det følgende er på detailniveau beskrevet to projektforslag for vandstandshævninger i Brandstrup Mose til henholdsvis vandspejlskote 49,0 m og vandspejlskote 49,5 m i den nordlige, centrale og vestlige del af mosen, hvor vandspejlet i dag er omkring kote 48,9 m og ned til 48,4 m ved afløbet.
Projektets forskellige elementer er omtalt i det følgende, idet et kort med projektets nærmere indhold er vist i Bilag 4:

4.1

Projektforslag 1

Dæmning
Fra grusvejen ved indkørslen til mosen og 135 m mod syd hen over det nuværende afløb fra mosen etableres en lerdæmning funderet i 3 meters bredde på lerlaget
under tørve-/sandmulden, som vist på projekttegningen i Bilag 8. Lerkernen føres
op til kote 49,8 m og indbygges med opgravet muld på begge sider med skråningsanlæg 1:2. Ud mod mosen afdækkes sideskråningen med geotekstil, som
belægges med 0,15 m stenblanding (32-120 mm) op til kote 49,7 m, og toppen af
dæmningen overdækkes med et min. 0,1 m gruslag som gangsti.
I korridoren ryddes alle buske og træer undtagen selve skovbrynet og træer i vandløbskanten.
På markvejen nord for lerdæmningen udlægges et lag 0-30 cm lag stabilgrus i 3 m
bredde som en tærskel på markvejen med 5 % stigning op til kote 49,90 m, og
samtidig udlægges stabilgrus til en vendeplads/p-plads for en bil lige ved skovbrynet.
Udløbsbygværk
I krydsningen mellem den nye dæmning og det nuværende afløb fra mosen etableres et udløbsbygværk i form af en 5,3 m langt Ø600 mm betonrør (ig/Euro) med
en 3,5 m bred præfabrikeret frontmur omkring muffeenden på indløbssiden.
Rørledningen etableres som udgangspunkt med rørbund i indløbet i kote 48,8 m
og udløb i kote 47,8 m og dermed 20 % fald, hvorfor der indbygges en 11,25o
nedadvendt bøjning bag frontmuren.
Rørledningen indbygges i lerdæmningen. Bag frontmuren tilfyldes med grus, og
der erosionssikres i hjørnet mod vandsiden og rundt om endevæggen med stenblanding. Omkring rørudløbet og 2 meter nedstrøms i grøften erosionssikres med
et lag 100-300 mm sten, som afrettes med stenblandingen.
På frontmuren rundt om indløbsåbningen monteres en specialfremstillet kasse i
rustfrit stål med en indvendig dybde på 0,4 m, bredde på 1,1 m og højde på 1,0 m.
På den udvendige side af kassen etableres en 1,0 m bred udsparring omgivet af en
50 mm ombukning med 10 mm borehuller per 200 mm.
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På kassens yderside påboltes et fast stålskod med neoprenepakninger ind mod
ombukningen og med overkant 40 mm under den ønskede fremtidige
vandspejlskote i mosen.
Kassen forsynes med en indadvendt 50 mm flange, som anvendes til påboltning af
kassen mod frontmuren per 200 mm over en neoprenepakning. Kassens overkant
anbringes i kote 49,63 m.
Over det faste skod forsynes de to ombukninger med ekstra borehuller per 50 mm
til evt. senere montering af ekstra skod. Der anvendes udelukkende rustfri bolte og
møtriker.
Såfremt Projektforslag 1 fravælges og Projektforslag 2 gennemføres, kan rørledningen hæves med indtil 0,2 m svarende til, at overkant af røret bag indløbsfrontmuren kommer i niveau med oversiden af dæmningens lerkerne.
Åbning af dræn
De nederste 60 m af den 7" rørledning, der er afløb fra Område 3 åbnes i uændret
tracé som en åben grøft, der anlægges med 0,2 m bundbredde og bund svarende til
rørledningen samt skråningsanlæg ikke stejlere end 1:1, idet den eksisterende bevoksning på rørledningens/grøftens østside skal søges bevaret uændret. Rørledningens nye udløbspunkt sikres bedst muligt.
Spærring af grøft
De dybe afvandingsgrøfter, der løber i den sydlige del af den sydøstlige højmoserest, afspærres på tværs med stemmeskodder af f.eks. vandfaste krydsfinerplader,
som så vidt muligt presses ned i tørven i grøftens bund og sidder og med overkant
så tæt på grøftekanten som muligt. Der foretages afspærringer i mindst 4 positioner, som vist på Bilag 4.

4.2

Projektforslag 2

Projektforslag 2 omfatter de samme aktiviteter, som nævnt under Projektforslag
1 bortset fra åbningen af afløbet fra Område 3, der i stedet afbrydes ved overgravning ved krydsningen ind i habitatområdet i en dyb terrænsænkning lige
syd for markgrænsen. Sænkningen af overløbskanten i afløbsbygværket skal
kun være 30 mm under fremtidig vandspejlskote.
Projektforslaget omfatter derud over følgende:
Etablering af afskærende afløbsledning
Der etableres en 953 m lang afskærende rørledning fra den lille sø vest for Uglebjerg og til udløb i den nordlige ende af grøften langs Nørremosevej umiddelbart
syd for markvejsindkørslen med adgangsvejen til Brandstrup Mose. Herfra er der
127 meter til udløbet i Middelhede Bæk.
Det foreslåede tracé er vist på Bilag 4. Forløbet er valgt ud fra ønsket om, så vidt
muligt at begrænse gravedybden til max. 2,0 m og samtidig få et kort forløb med
en så jævn faldfordeling som muligt. Længdeprofilet af tracéet et vist i Bilag 7.
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Rørledningen er dimensioneret efter overalt at kunne sikre den nuværende afløbskapacitet i de krydsende rørledninger og samtidig undervejs sikre en afløbskapacitet på mindst 0,8 l/s/ha fra hele det passerede opland. Herved sikres der mulighed
for at tilslutte alle gennemkrydsede dræn frem til den sidste brønd ved Nørremosevej, ligesom evt. senere dræntilslutninger er mulig.
Rørledningens dimensioner fremgår af Tabel 3
Tabel 3.

Dimensioner for ny afskærende rørledning nord om Brandstrup Mose.
Den angivne vandføringskapacitet er for fuldtløbende rør.

Station
m

Bundkote
(m DVR90)

Fald
‰

Dimension
(mm)

Kapacitet
l/s

Bemærkning

0

50,26

x

x

X

Udløb sø

186

49,52

4,0

200 PVC

19

Brønd terrænført

338

48,91

x

x

X

Brønd, 6" rørtilløb

585

48,00

772

47,30

804

47,19

953

46,80

Brønd, terrænført
3,7

250 PVC

34
Brønd, terrænført

x
2,6
x

x
250 beton
x

X
35
X

Faldskift
Udløb i vejgrøft

Rørledningen er indtegnet på Bilag 7. Det ses, at læggedybden er væsentligt over
2,0 m mellem St. 100 og 160 m. Da dette er en bakke, hvis ene skovklædte side
ligger inde i habitatområdet, anbefales det, at der foretages en styret underboring
af mindst 80 m længde for at undgå skovrydning igennem habitatområdet.
Det ses endvidere, at der på de øverste 45 m og igen i skovbrynet omkring St. 180
m bliver under 60 cm jordoverdækning, hvilket er utilstrækkeligt for overkørsel,
men begge disse strækninger ligger på udyrkede arealer. På de nederste 140 meter
er der generelt kun ca. 80 cm jorddækning. Rørledningen er her trukket så tæt på
markskel ud mod kommunevejen som praktisk muligt, og der bør anvendes betonrør på strækningen. På de nederste 25 m under markvejen og en markindkørsel
skal der anvendes forstærkede betonrør, som kun kræver 40 cm jordoverdækning.
På strækningen er der foreslået anbragt 4 stk. 425 mm spulebrønde, hvoraf de 3
føres til terræn og afsluttes med kegle og dæksel. Den sidste afsluttes 0,8 m under
terræn med betondæksel og et kraftig stålemne til senere påvisning.
Forslag til placering af brønde fremgår af Tabel 3 og af Bilag 4.
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Den afskærende rørledning er her beskrevet til at skulle afskære al afstrømningen
fra oplandet nord for Brandstrup Mose. Såfremt der kun ønskes afskåret fra Område 3, kan rørledningen anlægges med de angivne dimensioner og bundkoter fra
St. 338 til 953 m, idet der herefter på et senere tidspunkt vil kunne afskæres yderligere fra den øverste del af oplandet, som har afløb til det nuværende 200 mm
rørudløb i mosen.
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5

Konsekvensvurderinger

De fremlagte projektforslag vil få betydning for de naturmæssige forhold i området, ligesom projektet måske også kan påvirke omgivelserne. Der er derfor i
det følgende redegjort for projektets konsekvenser.

5.1

Vandspejlsforhold

Projektforslag 1 beskriver den maksimale vandspejlskote, som der kan hæves
til i Brandstrup Mose uden at påvirke den landbrugsmæssige udnyttelse af
randarealerne.
Projektforslag 2 beskriver den maksimale vandspejlskote, som det er vurderet,
at der på kort sigt (5-10 år) kan hæves til uden at forhindre sphagnumgenvækst
på de afgravede højmoseflader i Brandstrup Mose.
Der er for hvert projektforslag foretaget hydrauliske beregninger af vandspejlet
nogle få meter opstrøms for det nye afløbsbygværk ved 5 karakteristiske vandføringer. Resultaterne fremgår af Tabel 4.

Tabel 4.

Beregnede vandspejle opstrøm for afløbsbygværket ved 5 karakteristiske vandføringer for hvert af de to projektforslag.

Vandføring

Projektforslag 1

Projektforslag 2

l/s

Vandspejlskote
m DVR90
48,96
48,98
49,00
49,06
49,08

Vandspejlskote
m DVR90
49,47
49,49
49,50
49,57
49,59

Hændelse

Ekstremt minimum
Median minimum
Årsmiddel
Median maksimum
Periode max 15 år

0
5
11
54
67

Det ses af tabel 4, at vandspejlsniveauet selvfølgelig vil være afhængig af den
aktuelle afstrømning. Ingen projektløsning med en fast installation kan give et
helt konstant vandspejl i mosen, når vandføringen svinger. Der er her taget udgangspunkt i, at der skal være det ønskede vandspejl ved årsmiddel afstrømningen, som i Tange Å kun var overskredet i 29 % af tiden. En normal situation vil
derfor ligge imellem vandspejlet ved Median minimum og Årsmiddel.
Der er således også taget lidt hensyn til, at der vil være en lille gradient igennem de åbne vandflader i mosen på den ca. 500 m lange strækning fra de to
nordlige rørudløb og til afløbsbygværket på skønsmæssigt en centimeter.

M:\DIFU\Ild\LIFE Højmose Brandstrup\rapport COWI\LIFE Projekt Brandstrup.DOC

.

Naturprojekt i Brandstrup Mose

20

Hvis sphagnumvæksten kommer i gang omkring hovedafløbet gennem mosen
fra dræntilløbene, vil der ved Projektforslag 1 på længere sigt blive behov for
en periodisk oprensning af en bred afløbsgrøft igennem mosen for at sikre de
opstrøms vandspejle.
I tørre sommerperioder må det forventes, at afløbet tørrer helt ud, og at vandstanden vil falde ned under den angivne vandspejlskote ved 0 vandføring, som
er lig med overløbstærsklens kote.
Ved de store vinterafstrømninger vil vandspejlet blive 8-9 cm højere end normalvandspejlet.
Afløbsbygværket er forberedt til en senere vandstandshævning i mosen på 1015 cm forudsat, at dæmningsanlægget forbliver intakt.
Afløbsrøret vil blive anlagt med stort fald, hvorved der vil opstå strygende
vandbevægelse inde i røret, som bremses op af det nedstrøms vandspejl i et hydraulisk spring inde i røret. Det er derfor vigtigt, at der bundsikres med sten
omkring og lidt neden for udløbet for at forhindre den opstående turbulens i at
skabe erosion. Forholdene nedstrøms bygværket vil i øvrigt være uændrede i
forhold til i dag.

5.2

Afvandingsforhold

Kortlægningen af afvandingsforholdene efter gennemførelsen af Projektforslag
1 fremgik af Bilag 3, idet arealanvendelsen er beskrevet ved drændybdeintervallerne fra Tabel 2.
Der er foretaget en tilsvarende beregning af afvandingsforholdene i og omkring
mosen efter en vandspejlshævning i mosen til kote 49,50 m. Dette svarer til en
gennemførelse af Projektforslag 2 uden den afskærende rørledning. Resultatet
er vist på Bilag 5, og det kan her ses, hvilke arealer, som vil blive negativt påvirket af vandstandshævningen uden yderligere afværgetiltag.
Arealerne af de forskellige arealkategorier er herefter beregnet og opgivet i Tabel 5 opdelt efter beliggenhed henholdsvis indenfor og udenfor habitatområdet.
Bemærk, at der er angivet de anvendte vandspejle i Brandstrup Mose og ikke
de to projektforslag for ikke at skabe forveksling med afværgetiltagene.
Posten Vanddækket i Tabel 5 omfatter dels de arealer, der er vanddækket ved
en sommermedianvandføring, og dels de arealer, der ligger så lavt i terrænet, at
der ikke kan sikres afløb med det anvendte mindste fald på 2 ‰ til vandspejlet i
mosen. Disse arealer vil derfor fremstå vanddækkede eller vandmættede en stor
del af tiden.
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Tabel 5.

Opgørelse af arealer i og omkring Brandstrup Mose med begrænset
landbrugsmæssig anvendelighed ved de nuværende og de i projektforslaget skitserede afvandingsforhold.

Areal-kategori

Drændybde

Vandspejl 49,00

Vandspejl 49,50

Indenfor habitat

(m)

(ha)

(ha)

Vanddækket

<0

5,63

22,13

Sump

0,0 - 0,25

12,26

3,45

Våd eng

0,25 - 0,50

5,85

2,66

Fugtig eng

0,50 - 0,75

2,94

2,55

Tør eng

0,75 - 1,00

2,58

2,70

29,26

33,49

Drændybde

Vandspejl 49,00

Vandspejl 49,50

Udenfor habitat

(m)

(ha)

(ha)

Vanddækket

<0

0,02

0,45

Sump

0,0 - 0,25

0,18

0,38

Våd eng

0,25 - 0,50

0,28

0,74

Fugtig eng

0,50 - 0,75

0,64

0,93

Tør eng

0,75 - 1,00

1,07

1,27

2,19

3,77

Areal-kategori

For landbrugsarealerne i randområderne viser begge beregninger, hvad der ville
kunne afvandes til, og ikke, hvad der aktuelt er afvandet til. Det sidste er meget
vanskelligt at fastlægge og afhænger af de aktuelle drænforhold, hvor vi kun
kender en del af afvandingssystemet, og hvor vi ikke kender den aktuelle tilstand.
Det er yderligere komplicerende, at afvandingssystemet følger lavningerne
rundt om de lave bakker i randområdet, hvorved vandets vej i praksis kan blive
op til dobbelt så lang som ved afskæringer direkte til mosen. Og hvis afvandingssystemet er underdimensioneret, vil fuldtløbende afvandingsrør kunne få
stuvningseffekter væsentligt længere opstrøms end ellers. Kortlægningen på
Bilag 5 viser således kun hvilke områder, der mindst vil blive påvirket.
Det er tidligere i kapitel 3 anført, at der må forventes behov for ekstensivering
af 10 ha i Område 3, hvis vandspejlet hæves i mosen med 0,5 m til kote 49,5 m
eller 5 ha, hvis den østlige halvdel af oplandet afskæres mod syd.
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Som det ses af kortet i Bilag 5, øges det påvirkede område på de dyrkede arealer syd for mosen med 0,10 ha til i alt 0,17 ha.

5.3

Tekniske anlæg

Det eneste tekniske anlæg, som forventes at blive berørt af projektet, er højspændingsledningen ind igennem området. I tilfælde af en vandspejlshævning
til kote 49,5 m skal det afklares med ledningsejeren, om der skal udføres beskyttelsesforanstaltninger for masterne.
Ved anlæg af den afskærende rørledning skal der indhentes ledningsoplysninger om evt. el, vand eller telefon nedlagt langs med Nørremosevej.
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6

Anlægsoverslag

I det følgende er samlet et overslag over de anlægsomkostninger, der forventes,
at være forbundet med en gennemførelse af skitseprojekterne. Prisniveauet er
april 2005 og ekskl. moms. Prisberegningerne forudsætter udførelse i den tørreste årstid juni-oktober inkl.
Nedennævnte overslag omfatter ikke udgifter til lodsejerforhandlinger og evt.
jordfordeling eller erstatninger.

Anlægsomkostninger ekskl. moms
Arbejdsplads, rydning, etablering og drift

Sum

kr.

50.000

3

kr.

20.000

3

kr.

80.000

2

kr.

10.000

3

kr.

28.000

2

kr.

10.000

Afløbsbygværk, Ø600 beton, frontmur og kasse

1 stk

kr.

50.000

Åbning af grøft

60 m

kr.

12.000

Etablering af stemmeskodder i grøft

4 stk.

kr.

12.000

338 m

kr.

92.000

80 m

kr.

40.000

Etablering af rørledninger Ø 250 mm PVC*

467 m

kr.

160.000

Etablering af rørledninger Ø 250 mm beton*

148 m

kr.

52.000

4 stk.

kr.

12.000

Andre uforudsete udgifter

kr.

72.000

I alt

kr.

700.000

Dæmning, muld afgravning og genindbygning
Dæmning, indbygning af lerkerne
Dæmning, indbygning af geotekstil
Dæmning, indbygning af stenfyld og grus
Markvej, stabilgrus og vendeplads

Etablering af rørledning Ø 200 mm PVC*
Styret underboring, merpris*

Etablering af brønde*

200 m
400 m
400 m

70 m

100 m

De med * markerede omkostninger på kr. 356.000 kr. plus 50%. af de uforudsete omkostninger er meromkostninger forbundet med en gennemførelse af Projektforslag 2. Projektforslag 1 kan således udføres for ca. 310.000.- ekskl.
moms.
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