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ABSTRACT (IN ENGLISH)

Kongens Mose is located in the southern part of Jutland (Denmark) and is one of the last
raised bogs in this part of the country. A raised bog is a unique wetland habitat with a
special ecology and biodiversity. Nutrients available for plant growths are only available
from internal recycling and inputs from rainfall. This scarcity of nutrients, the acidity of
the environment and the general waterlogged conditions requires a special adaptation by
the flora and fauna existing in this ecosystem.
Peat is an organic soil type formed by accumulation of undecomposed sphagnum. The
development of a peat swamp is not a constant development as the whole process could
be altered or stopped if the hydrological conditions changes. If the movement of water
gets higher the decay process will increase and the organic matters will decompose to mineral matters.
The sustainability of Kongens Mose is mainly threatened by two factors i) drainage activities in the surrounding farm areas and ii) peat excavations inside the actual wetland.
Both activities are impacting the natural hydrological processes, and disturbing the natural environment. The restoration of Kongens Mose is focusing on restoring the natural
water balance for the wetland. The restoration effort will focus on closing a number of
drainage canals inside and around the wetland, with the purpose of raising the water level
and restoring the natural water balance for the wetland. The impact of the restoration activities are evaluated by the use of a hydrological numerical model. The integrated MIKE
SHE – MIKE 11 model code is used, as it allows for a physical description of the main
processes, and also has a strong description of the interaction between groundwater and
surface water. The hydrological model is developed based on available information, such
as climatical data, hydrodynamic data (canals and drainage structures), geological and
hydrogeological data (geological formations and soil physical parameters) and topography. The model is calibrated against groundwater observation from 18 locations and discharge data.
The calibrated hydrological model is used to evaluate the impact of the removal of a number of drainage canals. The impact of the restoration activities has a significant effect on
the groundwater table in some locations. The impact is most noticeable in the northern
part of the wetland and in the southern part around the DS3 channel. The limited impact
in the southern part is mainly explained by the fact that a natural water divide runs
through the middle of the wetland. When comparing the groundwater hydrographs before
and after the restoration the most noticeable effect is a general higher groundwater table,
but also that the recession between the wet and the dry periods are slower (meaning that
the water is removed at a lower rate from the wetland). In general the restoration of the
wetland reduces the outflow of water and raises the groundwater level. During the project
is has been examined how the impact from the restoration will affect the surrounding
farm areas. It is noted that there are areas around the channels EM1 and DH4 where an
impact is expected and also in the area around KM1.
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SAMMENFATNING OG KONKLUSION

Denne rapport er udarbejdet af DHI – Vand og Miljø for Sønderjyllands Amt og Skov og
Naturstyrelsen som en del af et EU- LIFE projekt.
Kongens Mose/Draved Mose (i det følgende Kongens Mose) er en af de få tilbageværende større moser i Sønderjylland, der rummer naturtypen aktiv højmose. Kongens Mose
blev fredet i 1992. Et større område omkring selve fredningen er udpeget som habitatområde (Natura 2000, DK009x61 Kongens Mose - Draved skov). Som en konsekvens af
fredningen blev der i 1993/94 gennemført en række projekter, der havde til formål at hæve vandstanden i den centrale del af mosen. En del af fredningsbestemmelserne kan først
gennemføres efter 2005 på grund af Pindstrup Mosebrugs koncession, der udløb i 2005.
Kongens Mose indgår sammen med en række andre danske højmoser i et EU-LIFE projekt ”Restoration of raised bogs in Denmark with new methods”). Projektet har til formål
at genskabe/ fremme udbredelsen af naturtypen højmose i Danmark. Projektet har også til
formål at udvikle og afprøve metoder der kan anvendes i en fremtidig restaureringsplanlægning og forvaltning af højmoser.
Med henblik på at få belyst de hydrologiske konsekvenser af allerede gennemførte foranstaltninger (1993/94) og planlagte foranstaltninger (LIFE projektet) er det besluttet at opstille en integreret hydrologisk model for Kongens Mose og tilgrænsende arealer. En integreret hydrologisk model omfatter hele det hydrologiske kredsløb i et område – nedbør,
fordampning, overfladisk afstrømning, vandets strømning gennem jordlagene og i vandløbene.
Modellen er et værktøj, der kan anvendes til at evaluere og optimere effekten af forskellige tiltag (afpropning af grøfter og drænsystemer m.m.) på vandstanden i mosen og på de
tilgrænsende landbrugsarealer. Hensigten med at hæve grundvandsstanden i mosen er at
genskabe/ fremme de hydrologiske forudsætninger for en fremtidig højmosedannelse i en
større del af Kongens Mose.
Der er benyttet den integrerede hydrologiske model MIKE SHE – MIKE 11. Denne modeltype kan dynamisk beregne udvekslingen af vand mellem jordoverflade, vandløb og de
underliggende jordlag.
Modellen dækker et område på ca. 17 km2. Modellen er afgrænset så randbetingelserne
får mindst mulig indflydelse på forholdene i modellens interesseområde. Modellen er opstillet som en 2-lags model, hvor det øverste lag udgør tørvelaget (kun i de områder hvor
der er tørv) og overjorden (hvor der ikke er tørv). Tørvelagets tykkelse er defineret på
baggrund af et ressourcekort fra 1983, der viser tørvelagets tykkelse i en stor del af mosen. I det resterende område er DGU’s jordartskort benyttet. De underliggende jordlag er
defineret på grundlag af informationer fra DGU’s borearkiv. Dræningskanaler og søer er
defineret i den hydrauliske model (MIKE 11), hvor alle større dræningskanaler er indlagt.
Mindre drænsystemer og grøfter er konceptuelt beskrevet ved brug af dræningsmodulet i
MIKE SHE.
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Den hydrologiske model er kalibreret mod månedlige målinger af grundvandstanden i 18
pejleboringer over en periode på 2 år. Modellen er kalibreret ved at justere den hydrauliske ledningsevne i de forskellige jordlag. Kalibreringen nedbringer den gennemsnitlige
fejl mellem observerede og simulerede værdier for grundvandstand til 0,16 meter, hvilket
vurderes at være tilfredsstillende til den påtænkte anvendelse.
Der er opstillet et scenarium, hvor alle større afvandingskanaler og dræn i den del af mosen, som er opfattet af fredningen sættes ud af funktion. Dette kan gøres fysisk ved, at afvandingskanaler og grøfter afproppes eller tildækkes, og drænledninger afbrydes.
I den hydrologiske model er dette simuleret ved, at de pågældende kanaler er fjernet fra
vandløbsmodellen. Modellen er herefter anvendt til at gennemregne den nye situation,
hvorefter den kan sammenlignes med basistilstanden.
Resultaterne af beregningerne er sammenfattet i en række kort, der viser forskellen i
grundvandstanden sommer og vinter samt ændringer i grundvandsafstrømningens retning.
Der en endvidere foretaget beregninger af effekten på vandbalancen.
Resultatet kan sammenfattes i følgende punkter:
•

Grundvandstanden stiger inden for det fredede område med 0,5 – 1,5 meter. I mosens
nordøstlige del (KM1 og langs Galgebakkevej) forventes grundvandstanden at blive
så høj, at der i perioder dannes en lavvandet sø. I den centrale del af det fredede område vil der fortsat være betydelige områder, hvor grundvandstanden ligger 1-2 meter
under terræn.

•

Afstrømningens retning vil nogle steder ændres, således vil afstrømningen fra arealerne omkring grøfterne DH1- DH3 skifter retning mod EM1 (Langskovgrøften). En
følgevirkning af dette er en øget afstrømning i dette vandløb og en højere grundvandstand på dele af arealerne omkring EM1.

•

Den overordnede vandbalance ændres også, idet den overfladiske afstrømning øges
med en faktor 10 (fra 16 til 160 mm/år). Dette sker på bekostning af afstrømningen i
grøfter og dræn. De hydrologiske processer vil således være tilnærmet det som gør
sig gældende i en højmose – fordampning og overfladisk afstrømning.

•

Beregningerne viser endvidere, at utilsigtede effekter i form af en muligvis skadelig
forhøjet grundvandstand på landbrugsarealer er begrænset til nogle få arealer omkring EM1 (Langskovgrøften). Her stiger grundvandvandstanden 0.25- 0.50 meter.

•

Med opstillingen af den integrerede hydrologiske model er der skabt et overordentlig
nyttigt værkstøj, der giver mulighed for at forstå, analysere og optimere effekten af
forskellige tiltag, der kan fremme højmosedannelsen i Kongens Mose.

Modellen kan udbygges i takt med at der indsamles nye data om vandstande og jordbundsforhold. Modellen kan anvendes fremover til flere og mere detaljerede effekt beregninger samt ved overvågning af udviklingen i tilstanden i mosen.
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1

INTRODUKTION
Den nuværende opgave er udført af DHI – Vand og Miljø (DHI) for Sønderjyllands
Amt (SJA), og Skov og Naturstyrelsen, som en del af et EU Life projekt.
Kongens Mose/Draved Mose (i det følgende Kongens Mose) er en af de få tilbageværende højmoser i Sønderjylland. Mange højmoser er nedbrudt i tidens løb på grund af
afvanding, opdyrkning og tørvegravning. Højmoser er moser, som kun modtager vand
gennem nedbør, idet selve mosen typisk ligger højere end det omkringliggende terræn.
Mosen er dannet ved, at der aflejres tørv, og over tiden vil en tørvemose få den karakteristiske konvekse form, med de højeste punkter i den centrale del af mosen. Højmoser
bliver typisk nedbrudt ved afgravning, eller ved, at de hydrologiske påvirkninger er af
en sådan karakter, at dele af tørven tørrer ud og nedbrydes. Ved reetablering af en højmose, vil man bestræbe sig på at genskabe den naturlige vandbalance i området, således
at grundvandsstanden hæves til lidt under terræn. Hvis tørvemosen helt oversvømmes
vil det virke hæmmende på dannelsen af spagnummosser.
Kongens Mose blev fredet i 1992 (fredningsnummer 521-04-01). Et større område omkring selve fredningen er udpeget som EF habitatområde (Nartura 2000, DK009x61
Kongens Mose - Draved skov). Som en konsekvens af fredningen blev der i 1993/94
gennemført en række projekter, der havde til formål at hæve vandstanden i den centrale
del af mosen. En del af fredningsbestemmelserne kan først gennemføres efter 2005 på
grund af Pindstrup Mosebrugs koncession, der udløb i 2005.
Kongens Mose indgår sammen med en række andre danske højmoser i et EU-Life projekt (LIFE05 NAT/DK/000150, Restoration of raised bogs in Denmark with new methods).
Med henblik på at få belyst de hydrologiske konsekvenser af allerede gennemførte foranstaltninger (1993/94) og planlagte foranstaltninger (LIFE projektet) er det besluttet at
opstille en integreret hydrologisk model for Kongens Mose og tilgrænsende arealer.
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PROBLEMSTILLING
Kongens Mose er en af de få resterende højmoser i Sønderjylland, og er fra et biologisk
og landskabsmæssigt synspunkt et bevaringsværdigt område. En højmose er per definition en tørvemose, hvor tørven hæver sig over de omkringliggende områder, og har den
karakteristiske hvælvede form, med det højeste punkt i midten af mosen. Bevarelsen af
højmoser er betinget af de meget specielle hydrologiske forhold der hersker i højmoser,
herunder en stor tilbageholdelse af det infiltrerede vand og et konstant højt vandspejl.
Det høje vandspejl forhindrer at lagene nede i mosen iltes og derved nedbrydes. Hvis
den hydrologiske balance forskydes f.eks. ved dræning af mosen, kan tørven tørre ud,
hvilket medfører en nedbrydelse af tørven, og en risiko for brande i de tørre perioder.
En bevaring af højmoser er derfor knyttet til muligheden for at bevare den naturligt høje
grundvandsstand, men samtidigt må vandstanden ikke være for høj, idet det begrænser
væksten af spagnummosser. Ved en vurdering af de tiltag, der kan benyttes til en reetablering af Kongens Mose, er det nødvendigt at benytte en integreret tilgang, hvor både
processer i overfladevand og grundvand vurderes. Dette da interaktionen mellem overflade- og grundvand er afgørende for en konceptuel korrekt forståelse af processerne i
en højmose. En korrekt og fysisk baseret beskrivelse af udvekslingen mellem drænkanaler og grundvand er derfor vigtig. Da Kongens Mose er en højmose, og per definition
udelukkende modtager vand fra nedbøren, er det afgørende, at der sker en korrekt fraktionering af fordampning, overfladisk afstrømning, infiltration til grundvandszonen og
grundvandsafstrømning. Det antages, at de vigtigste komponenter i vandbalancen vil
være fordampningen og den overfladiske afstrømning. I en typisk højmose vil den vertikale strømning gennem tørven være begrænset, da permeabiliteten af tørven vil aftage
med dybden. Primært fordi de dybere tørvelag er mere sammenpressede, og da der er
sket en større omsætning af disse lag (formuldning af tørven). I Kongens Mose er denne
proces dog mere kompliceret, da de tidligere tørveudgravninger kan have skabt hydraulisk kontakt til de underliggende sedimenter. Dette gør, at grundvandsafstrømning kan
være vigtig for den overordnede vandbalance. For at evaluere vandbalancen og de planlagte bevaringsindgreb, er det besluttet at benytte det integrerede hydrologiske værktøj
MIKE SHE – MIKE 11 (DHI).
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HYDROLOGISKE PROCESSER I HØJMOSER
En højmose er til forskel fra en lavmose, et område, der er beliggende højere end det
omkringliggende land, og derved udelukkende modtager vand fra nedbøren. Der er i
Danmark kun få aktive højmoser tilbage, og de forekommer spredt ud over landet med
flest i Jylland. Fra et bevaringsperspektiv er højmoserne vigtige, idet de repræsenterer
en unik naturtype, som, hvis ødelagt, tager flere tusinde år at genoprette. Da højmoserne
udelukkende modtager vand fra nedbøren, er de desuden et barometer på den generelle
naturtilstand og miljøpåvirkning, idet en øget kvælstofmængde i nedbøren vil kunne observeres ved ændringer i vegetationssammensætningen i højmoserne.

3.1

Dannelsen af højmoser
Højmoser dannes i fugtige områder med iltfattige forhold. Dette er typisk i bakkedale
eller brakvandslaguner tæt på havet. Under disse forhold vokser spagnummosser, som
trives under fugtige og næringsfattige forhold. Spagnummosser er god til at holde på
vandet og bibeholder et naturligt højt grundvandspejl, hvilket forhindrer iltning af de
underliggende lag. Dermed bliver spaghnummosser ikke nedbrudt, men bevares som
tørv. Hvis de hydrologiske forhold bevares, vil der over en periode på flere tusinde år
dannes et tykt lag tørv, ved at nye spaghnumplanter vokser ovenpå det gamle. Højmoser
får den karakteristiske hvælvede form, hvor det højeste punkt er i midten, og hvor yderkanterne af mosen vil være lavere, se Figur 1. Det højeste punkt vil repræsentere de
ældste og tykkeste aflejringer. I nogle højmoser kan man observere tørvetykkelser på op
til 5 meter. Selve højmosefladen vil bestå af en mosaik af tuer og små lavninger. Langs
med kanten af højmosen kan man observere indflydelse fra det mere næringsrige grundvand fra de omkringliggende områder. I kantområderne vil der typisk være en mere forskelligartet vegetation, med træer og andre planter.

Figur 1

Typisk højmose (kilde: www.naturskoleistorevildmose.dk)
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3.2

Hydrauliske parametre for tørvejord
Tørvejord er en organisk jordart med et højt vandindhold. Generelt består tørven af ikke
nedbrudte rester af gamle spagnumplanter, som over tiden aflejres i lag. Efterhånden
som tykkelsen af tørvelaget stiger, vil der være stor forskel på de øvre og de dybere lag.
Man inddeler typisk tørveaflejringer i to lag. Det øverste 0.5 – 1 meter kaldet akrotelm,
og de dybere lag kaldet katotelm. I de dybere lag (katotelm) er der sket en sammenpresning af tørven og aflejringerne er ældre. Dette gør, at de hydrauliske forhold i de øvre
og dybere lag er meget forskellige. I de øvre lag vil der typisk være en højere ledningsevne og dermed også en større transport af vand, typisk horisontalt, hvorimod vandgennemstrømningen i de dybere lag vil være beskeden. Forskellen i ledningsevnen mellem
tørven i katotelm og akrotelm kan være på flere dekader.

3.3

Vandstrømning i højmoser
Vandstrømningen i højmoser er domineret af det høje grundvandspejl, som er hævet
over omgivelserne. Dette medfører, at mosen udelukkende modtager vand fra nedbøren,
og derved ikke grundvand, da den hydrauliske gradient vil være fra mosen mod de omkringliggende områder. I den overordnede vandbalance sker tabet af vand gennem fordampning og udstrømning af grundvand og overfladevand. Udstrømningen af grundvand sker primært horisontalt gennem det øvre lag til de omkringliggende områder. I en
naturlig uforstyrret mose vil der være en lille vertikal gennemstrømning af vand. Dette
skyldes både de lave ledningsevner af de dybere tørvelag, men også, at tørvemoser typisk er etableret på områder med en lav infiltrationskapacitet, f.eks. lerede jorde. I forstyrrede højmoser, hvor der har været gravet tørv, kan der opstå områder, hvor der er
hydraulisk kontakt mellem mosen og de underliggende sediment lag. Dette kan bevirke,
at der forekommer strømning af vand vertikalt gennem højmosen. Dræningspåvirkning
fra de omkringliggende områder, typisk landbrugsarealer, vil kunne påvirke udstrømningen af vand fra mosen.

3.4

Indgreb og trusler mod højmoser i Danmark
Truslerne mod højmoserne i Danmark relaterer sig fortrinsvis til to påvirkninger; i) udgravningen af tørv fra selve mosen og ii) dræning af landbrugsjorden omkring mosen.
Begge indgreb forstyrrer den naturlige balance i mosen, og resultatet er, at vandstanden
falder, dannelsen af tørv hører op, sammensætningen af arter i mosen ændrer sig, og
mosen gror mere til. Ved en sænkning af vandstanden i mosen er der ligeledes en stor
risiko for tørvebrande, som kan være meget svære at slukke. Ligeledes vil der ske en
forøget iltning af de dybere lag. En iltning af de dybere lag vil over en periode bremse
dannelsen af nyt tørvemateriale, idet nedbrydningen af tørv derved vil være større end
dannelsen, da der vil ske en forrådnelse af de øverste tørvelag. Ved en reetablering af
højmoser vil der fokuseres på at genskabe den naturlige vandbalance, typisk ved at begrænse dræningen af vand fra mosen. Dette kan ske ved at sløjfe dræningen på omkringliggende marker, eller ved at blokere evt. vandløb fra selve mosen.
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4

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

4.1

Generel beskrivelse
Kongens Mose er beliggende i Sønderjyllands Amt, og selve mosen dækker et areal på
ca. 2 km2. Øst for Kongens Mose ligger Draved Skov, som er et fredet og urørt skovområde. På de andre sider af mosen er det primært landbrugsarealer, se Figur 2.

Figur 2

Kongens Mose og omkringliggende områder (rød linie markerer projektområdet).
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4.2

Tykkelse af tørven
Udbredelsen og tykkelsen af tørven er afgørende for vandets transport i Kongens Mose,
da tørvens ledningsevner er meget forskellige i forhold til de omkringliggende sedimenter. I projektområdet er det primært i selve Kongens Mose, at tørveaflejringer forefindes
med en større mægtighed. Figur 3 viser udbredelsen af tørveaflejringer i projektområdet, hvor det kan ses, at der ud over Kongens Mose, også er en større aflejring ved Porsemosen, og mindre aflejringer spredt ud over området.

Figur 3

Udbredelse af tørv (kilde DGU jordartskort)

Der er få oplysninger om mægtigheden (tykkelsen) af tørven. De eneste detaljerede oplysninger er fra 1983, hvor der blev foretaget en opmåling af den tilgængelige tørveressource i området. Disse informationer er tilgængelige i papirform, hvilket er scannet
ind, og de enkelte observationer er derefter konverteret til en shapefil. For de områder,
hvor der ikke er information, er tykkelsen af tørven estimeret ud fra de nærmeste observerede punkter. Hvor der er foretaget en dybere udgravning af tørven, er tørvetykkelsen
sat til 1 meter. Dette svarer til at ca. 1 meter af tørven er bortgravet.
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Figur 4

Interpoleret tykkelse af tørven inde i Kongens Mose. Interpolationen medfører at der på figuren er vist en tykkelse ud over tørveudbredelsen.

Der er ingen information om tykkelsen af tørven uden for Kongens Mose, tykkelsen af
tørveaflejringerne i disse områder er estimeret til 1 meter. Figur 4 viser tykkelsen af tørven i Kongens Mose.

4.3

Variation i grundvandsniveauet
Vandstanden i en uforstyrret højmose vil være præget af de naturlige hydrologiske processer, hvor det primært vil være nedbør og fordampning, som vil medvirke til variationer i grundvandsniveauet. En uforstyrret højmose er karakteriseret ved, at grundvandsniveauet er højt hele året. I en forstyrret højmose vil dræningskanaler kunne medvirke
til en øget dræning af mosen, og dermed et lavere grundvandsniveau i den tørre periode.
Dette vil kunne ses på observerede værdier for grundvandsniveauet, ved at kurven har
en større hældning i perioden mellem en våd og en tør periode (da vandet strømmer hurtigere væk). Variationen i grundvandet i Kongens Mose er undersøgt ved dels at placere 3 loggere inde i mosen, hvor grundvandsniveauet måles hver time, dels gennem månedlige målinger af grundvandsniveauet i 19 lokaliteter. Placeringen af observationerne
er vist på Figur 5. De månedlige målinger dækker perioden december 2003 til april
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2006, og disse målinger er primært benyttet til kalibrering af den numeriske model. De
automatiske loggere dækker perioden 14/12 2005 til 13/6 2006, og er ikke benyttet i kalibreringen (da overlappet med kalibreringsperioden er for lille).

Figur 5

Placering af pejleboringer. Placeringen af de automatiske loggere er markeret med røde
cirkler.

De månedlige observationer er vist i Appendiks A, og værdierne fra de automatiske
loggere er vist på Figur 6.
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Målt grundvandsniveau for P5, P9 og P14 (dybde under terræn).

Figur 6 viser værdierne fra de 3 loggere, udtrykt ved dybden fra terræn til grundvandsspejlet. Det er umiddelbart tre markante forskelle 1) P5 er ca. 1,5 meter dybere and de to
andre observationer, 2) P14 og P9 responderer på nedbørshændelser, hvor P5 har et mere dæmpet respons, og 3) P14 har langt større forskel mellem tør og våd periode. Den
mere dæmpede kurve for P5 hænger sammen med, at grundvandsspejlet er lavere, hvilket giver en længere transport tid for vandet (gennem den umættede zone), og den lavere ledningsevne for tørven over dybden vil medvirke til at dæmpe responset. Observation P14 og P9 er stort set identiske, og responderer ens til nedbørshændelserne. P14
adskiller sig dog på et punkt, idet den har et markant lavere niveau i den tørre periode.
Dette er undersøgt i flere detaljer under kalibreringen, men der har ikke været nogen
plausibel forklaring på, at niveauet i denne boring kommer langt under bunden af de
nærmeste vandløb. Der er i kalibreringen set bort fra denne boring, se afsnit 7.1.1. Alle
3 loggere er placeret i udkanten af mosen, og den observerede grundvandsvariation varierer en smule fra forholdene inde i selve mosen. Inde i mosen vil der være perioder
hvor grundvandsniveauet vil være tæt på eller over terræn, og det er kun i meget tørre
perioder, at grundvandsniveauet vil falde langt under terræn.
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5

NUMERISKE MODEL VÆRKTØJER
I nærværende opgave er det valgt at benytte den integrerede grundvands- og vandløbsmodel, MIKE SHE – MIKE 11, da den indeholder de komponenter, som er påkrævet for
at opfylde den konceptuelle strømningsmodel, dvs. en detaljeret grundvandskomponent,
beskrivelse af de overfladenære strømningskomponenter, vandløbsafstrømning og en
fysisk baseret udveksling mellem grundvand og vandløb/vådområder.

5.1

Grundvandsmodel – MIKE SHE
MIKE SHE modellen er karakteriseret som en fysisk baseret, distribueret og integreret
grundvandsmodel. MIKE SHE-modellen er opbygget i komponenter, som hver beskriver de enkelte dele i det hydrologiske kredsløb. De enkelte komponenter kan slås fra og
til, hvilket gør, at modellen er anvendelig til simulering af et bredt spektrum af opgaver.
I nærværende opgave beregner MIKE SHE både overflade- og grundvandsbaserede processer. MIKE SHE-modellen indeholder en beskrivelse af fordampning, strømning på
overfladen (eng og vådområder), strømning gennem den umættede zone og strømning i
den mættede zone.

5.2

Vandløbsmodel – MIKE 11
MIKE 11 er karakteriseret som en fysisk baseret én-dimensional hydraulisk model til
beskrivelse af de hydrodynamiske forhold i å og vandløbssystemer. I nærværende opgave beskriver MIKE 11-modellen vandstande og afstrømninger i samtlige større kanaler
og søer i området. De mindre kanaler er konceptuelt beskrevet ved brug af dræningsmodulet i MIKE SHE, dette er et simpelt modul, der fjerner vand fra grundvandszonen, når
grundvandsniveauet er højere end et specificeret niveau. Mængden af vand der fjernes
beregnes på beregningscelleniveau og beregnes som forskellen mellem grundvands- og
drænniveauet multipliceret med en tidskonstant.

5.3

Kobling af grundvands- og vandløbsmodel
Den integrerede MIKE SHE – MIKE 11-model er udviklet til at medtage fuld udnyttelse af MIKE 11’s muligheder for at beskrive de hydrodynamiske forhold i vandløbssystemer. En fuld kobling mellem de to modeller er udviklet, hvor simuleringen foregår
simultant i de to modeller. De beregnede vandstande i vandløb bliver, i hvert tidsskridt,
overført til MIKE SHE, og på baggrund disse samt oversvømmelser og grundvandsstand, beregner MIKE SHE vandudvekslingen mellem overfladevand og grundvand.
Der udveksles vand mellem de to modeller svarende til i) interaktion mellem overfladevand og grundvand, ii) dræntilstrømning til vandløbene og iii) overfladisk afstrømning
til vandløbene eller oversvømmelse fra vandløbene til de omkringliggende områder.
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6

OPSTILLING AF NUMERISK MODEL
Opstillingen af den numeriske model er beskrevet i detaljer i Appendiks C, og en kort
beskrivelse af de vigtigste parametre er foretaget i de følgende afsnit.

6.1

Modelområdets udstrækning
Udstrækningen af modellen er defineret således, at de benyttede randbetingelser ikke
har indflydelse på de hydrologiske processer i selve mosen. Det valgte modelområde
kan ses på Figur 7.
Den opstillede model dækker et areal på ca. 17 km2, og omfatter hele Kongens Mose og
en del af de omkringliggende områder.

6.2

Numeriske parametre
Grundvandskomponenten af den integrerede model inddeles i et beregningsnet i den horisontale udstrækning, og beregningslag i den vertikale udstrækning. Beregningsnettet
er valgt til 20 x 20 meter, og er valgt ud fra krav til diskretiseringen af både input og resultater. I den vertikale retning er modellen inddelt i 2 beregningslag. Det øverste beregningslag dækker tørvelagene og den øverste meter i områderne udenfor Kongens
Mose.
Randbetingelser i grundvandszonen fastlægger strømningsbetingelserne langs det definerede modelområde. Det er valgt at benytte et fastholdt trykniveau langs modelranden,
hvilket betyder, at modellen vil fastholde grundvandsspejlet under hele simuleringen (se
Appendiks C). Værdierne langs modelranden er defineret på baggrund af et regionalpotentialekort.

6.3

Topografi
Topografien for modelområdet er bestemt ud fra flybaseret laserscanning. Dette er en
meget præcis metode og giver en rumlig opløsning på mindre end 1 meter. Usikkerheden i vertikal og horisontal retning er meget lille. Til brug i den numeriske model er det
ikke muligt at udnytte den fulde opløsning. De opmålte data er modtaget på punktform,
som derefter er interpoleret ud i et net med en rumlig opløsning på 20 x 20 meter, og
derefter benyttet i den numeriske model som topografi, se Figur 7.
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Figur 7

6.4

Modelområde (rød linie), vandløb (blå linier) og topografi (interpoleret kort).

Klimatiske data
Meteorologiske basisdata i form af nedbør, potentiel fordampning og temperatur indgår
i MIKE SHE som input data.
Nedbøren i modellen er bestemt ud fra daglige nedbørsværdier (korrigerede) fra Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI) målestation i Bredebro. Denne målestation er den
nærmest tilgængelige, og det antages dermed, at den er repræsentativ for nedbøren i hele modelområdet. Årlige nedbørsmængder fra målestationen i Bredebro er vist i Tabel 1.
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Tabel 1

Årlige nedbørsmængder [mm]

År Nedbør [mm]
2001
812.5
2002
1001.9
2003
683.7
2004
966.4
2005
810.5

Værdier for reference fordampningen er modtaget fra Sønderjyllands Amt, og er baseret
på grid data fra DMI (se Tabel 2).
Tabel 2

Årlige værdier for reference fordampningen [mm]

År Nedbør [mm]
2001
571.2
2002
586.9
2003
634.6
2004
577.4
2005
608.2

Temperaturmålinger på daglig basis er inkluderet i modellen. Hvis temperaturen er
mindre end 0°C vil nedbøren ikke infiltrere til grundvandszonen, men falde som sne på
overfladen. Den ophobede sne vil begynde at smelte, når temperaturen overstiger de
0°C

6.5

Geologi
Området omkring Kongens Mose og Draved Skov står på en udløber af Kongsbjerg
Bakkeø (GEUS 2001). Jordbunden består overvejende af moræneler fra forrige istid
(Saale), der under sidste istid (Weichsel) blev overfløjet af flyvesand, der lejrede sig
som indtil 1 meter høje, flade klitter. Kongens Mose er dannet i en lavning på Kongsbjerg Bakkeø, hvilket har muliggjort et fugtigt og næringsfattigt miljø, hvor spagnummosser har kunnet etableres og trives.
Til beskrivelse af strømningsforholdene omkring Kongens Mose er der fokuseret på den
overfladenære strømning, dvs. primært strømningen i tørveaflejringerne og flyvesandet.
Det er antaget, at strømningen gennem moræneleret er meget lille i forhold til den horisontale strømning i de øvre aflejringer, og at den derfor ikke influerer på vandbalancen i
mosen, se Afsnit 3.3 for beskrivelse af den vertikale strømning i højmoser.
Der er meget få informationer om de geologiske forhold i projektområdet, og den opstillede geologiske model er primært baseret på den konceptuelle forståelse af området, og
fra de tilgængelige jordartskort. Jordartskortet for området viser udstrækningen af tørveaflejringerne (Figur 8).
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Figur 8

Jordartskort, modelområde (rød linie), dræningskanaler (blå linier) og grundvandsobservationer (røde prikker).

Mægtigheden af tørveaflejringer er vurderet ud fra et ældre ressourcekort, som beskrevet i Afsnit 4.2. Mægtigheden af tørveaflejringerne udenfor selve mosen er estimeret til
1 – 2 meter. Den dominerende sedimentaflejring, udenfor tørven, er flyvesand og lerede
aflejringer. Ud fra de tilgængelige DGU boringer er der optegnet et antal profil tværsnit,
hvorfra placeringen af moræneler og flyvesand er fundet, se Appendiks G.

6.6

Vandløb
De vandløb og dræningskanaler, der er vurderet til at have betydning for afvandingen af
mosen, er medtaget i den hydrodynamiske model (MIKE 11), som er etableret af Sønderjyllands Amt. DHI har modificeret modellen på få punkter, se Figur 9.
Da de fleste af vandløbene ikke har officielle navne, er der af Sønderjyllands Amt angivet et navn til hver af kanalerne; denne navnekonvention vil blive fulgt gennem hele
projektet. Alle vandløbene er defineret med en opstrøms og nedstrøms randbetingelse.
Nedstrøms er randbetingelsen en fastholdt vandstand. Vandstanden er defineret til mellem 0,5 og 1 meter under terræn, afhængig af vandløbstypen. For alle opstrøms randbetingelser er benyttet en afstrømningsbetingelse (Q-rand). Afstrømningen er specificeret
til 0 m3/s, da hele vandføringen i kanalerne skal genereres af MIKE SHE. Vandtilstrømningen til kanalerne bliver beregnet som summen af grundvandstilstrømning, dræn afstrømning og overfladisk afstrømning.
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Figur 9

Modelområde (rød linie) og vandløb inkluderet i MIKE 11-modellen (blå linier).
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7

KALIBRERING AF DEN HYDROLOGISKE MODEL
Kalibreringen af den hydrologiske model indebærer en justering af de benyttede parametre, så der er en acceptabel overensstemmelse mellem observerede og simulerede
værdier. Under kalibreringen er det afgørende, at de justerede parametre har realistiske
værdier.

7.1

Udvælgelse af observationsdata
Observationsdata skal udvælges så de dækker hele projektområdet, således at der ikke
er dele af området der er bedre repræsenteret end andre. I realiteten er det dog næsten
altid således, at der i nogle områder er en høj densitet af observationsboringer, f.eks.
omkring de store kildepladser. Dette kan bevirke, at man i kalibreringsfasen tillægger
disse områder en højere vægt. I nærværende opgave er det, som udgangspunkt, valgt at
medtage alle observationer. Under projektets forløb er der blevet sorteret i de benyttede
data.

7.1.1

Grundvandsobservationer
Sønderjyllands Amt har foretaget observationer af grundvandet fra 19 lokaliteter. De 19
lokaliteter er spredt ud over det meste af mosen, og det vurderes, at tætheden af observationerne er tilstrækkelig for at lave en verificering og kalibrering af de simulerede resultater. Placeringen af observationsboringerne er vist på Figur 10. Alle observationerne
i selve mosen er pejlet i tørven. Det har dog efterfølgende vist sig, at dette muligvis ikke
gælder for observation P14, idet de observerede værdier ikke er i overensstemmelse
med, hvad der forventedes (dette bliver diskuteret i kalibreringsafsnittet). Skov og Naturstyrelsen har pejlet, en gang om måneden, i perioden december 2003 indtil april
2006. Alle de pejlede data er vist i Appendiks A.
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Figur 10

7.1.2

Pejleobservationer (røde prikker).

Vandløbsobservationer
Vandløbsobservationer benyttes til at kalibrere afstrømningen i kanaler og vandløb. Der
er foretaget målinger af vandstanden fra kanalen KM1, men da den beregnede Q/H relation ikke dækker kalibreringsperioden, er værdierne ikke benyttet i kalibreringen. Der er
desuden foretaget manuelle målinger af sommerafstrømningen fra en række kanaler.
Disse målinger er benyttet til at verificere de opnåede resultater.

Fileserv:\hsw\Projekter/53614-KongensMose/
53614_KongensMose_Final/2006-06-22/ozj/lkn

7-2

DHI - Institut for Vand og Miljø

Figur 11

7.2

Målestation samt overløbsbygværk.

Opstilling af kalibreringskriterier
Der er opstillet kalibreringskriterier for modellen, som specificerer, hvornår modellen er
kalibreret tilfredsstillende. Disse kriterier er både kvantitative og kvalitative. De kvantitative kriterier udtrykker den gennemsnitlige afvigelse mellem data og model, udtrykt
ved brug af enten middelfejlen (ME) eller middelværdien af kvadratafvigelsessummen
(RMS). Foruden de kvantitative krav opstilles en række kvalitative kriterier:
•
•
•

De benyttede værdier i kalibreringen skal have realistiske værdier.
Residualerne (afvigelse mellem observerede og simulerede variable, f.eks. grundvandsniveau eller vandløbsafstrømning) skal have en fornuftig rumlig fordeling.
Dette sikrer, at der ikke over eller underestimeres i dele af modellen.
Strømningsretningerne og de hydrauliske gradienter skal være i overensstemmelse
med den generelle opfattelse.

For nærværende projekt er der, grundet detaljeringsforholdene i de geologiske informationer, valgt at have fleksible kvantitative kriterier, således at fokus er på en rimelig
overensstemmelse mellem de observerede og simulerede værdier, men også på en god
overensstemmelse med de kvalitative kriterier (dvs. strømningsretninger og gradienter).
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7.3

Kalibrering af vandløbsafstrømningen
Som beskrevet i Afsnit 7.1.2, eksisterer der ikke kontinuerede målinger af afstrømningen fra projekt området. Dette gør, at der ikke er foretaget en decideret kalibrering af
vandløbsafstrømningen fra området. Der er i løbet af juni 2006 foretaget en opmålingsrunde i Kongens Mose, primært for at fastslå, hvad sommerafstrømningen er i en række
vandløb. Disse værdier er sammenlignet med simulerede afstrømningsværdier for 2004
og 2005, og er således benyttet til at verificere, at de beregnede afstrømninger nogenlunde svarer til de observerede.
Tabel 3 viser de observerede og simulerede værdier for 5 lokaliteter i projektområdet.
Det skal bemærkes, at de observerede værdier er fra juni 2006, men da modellen ikke
simulerer i denne periode, er de observerede værdier sammenlignet med simulerede fra
2005. Dette giver ikke et helt korrekt billede, men udelukkende en verificering af, om
modellen har en nogenlunde korrekt sommervandføring. Det ses, at for 4 af lokaliteterne
er forskellen mellem observeret og simuleret afstrømning acceptabel. For KM1 er der
en rimelig stor forskel, mellem observerede og simulerede. Det er dog valgt at acceptere
denne forskel. Det kunne på et senere tidspunkt overvejes at lave en decideret kalibrering mod vandløbsafstrømninger, og specielt en bedre verificering af KM1.
Tabel 3 Observeret og simuleret sommerafstrømning

Lokalitet

Observeret Simuleret
[l/s]
[l/s]
KM1
0.1
3
DS1/DS2
0.5
1
EM1/EM2
1
3
DH1
0.2
1
DH1/Damhusbæk
1
1

7.4

Kalibrering af grundvandspotentialet
Grundvandsniveauet er kalibreret mod observerede værdier for 18 lokaliteter, se Figur
10 for placering. Der er i forbindelse med kalibreringen ikke opsat faste kalibreringskriterier, men der har under kalibreringen været fokus på at få så god en overensstemmelse
mellem observerede og simulerede værdier som muligt. Dette har betydet, at der under
kalibreringen har været fokus på at få de generelle niveauer, og dermed de overordnede
gradienter i området, i overensstemmelse med de observerede værdier. Der har ligeledes
været fokus på at få dynamikken til at svare til de observerede. Tabel 4 viser middelfejlen (ME) og kvadratafvigelsessummen (RMS) mellem de observerede og simulerede
værdier. Hvis der ses bort fra observation P14, som bliver omhandlet i et senere afsnit,
så er middelfejlen i gennemsnit på 0.16 meter, med en maksimumværdi på 0.48 meter.
Dette anses at være tilfredsstillende for nærværende opgave, hvor fokus er på at estimere forskellen mellem forskellige tiltag, og ikke de absolutte niveauer.
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Tabel 4

ME og RMS mellem observerede og simulerede værdier (udtrukket fra modellen)

Obs.
P12
Skala1-mergel
P14
P15
P1
P17
P18
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P16

ME RMS
0.1 0.45
0.15 0.22
0.89 1.31
0.08 0.21
0.22 0.34
0.04 0.28
0.17 0.21
0.48 0.53
0.28 0.39
0.2 0.24
0.02 0.26
0.31 0.41
0.06 0.24
0.38 0.55
0.02
0.2
0.01 0.31
0.24 0.35
0.03 0.07

Ved opstillingen af en numerisk model vil der altid være usikkerheder i den benyttede
konceptuelle fremgangsmåde og i de benyttede data. Denne usikkerhed kan være meget
svær at kvantificere, men kan være afgørende i vurderingen af om en kalibrering er tilstrækkelig. I nærværende opgave er der store usikkerheder mht. variationen i geologien
inde i selve mosen, og hvorledes tørvelagene evt. står i hydraulisk kontakt med de underliggende sedimentlag. Der er i den konceptuelle model lavet forskellige antagelser,
bl.a. at der ikke er kontakt mellem sedimentlagene under tørven, og de dybere magasiner. Desuden er det antaget, at tørven på ingen lokaliteter er så tynd, at der er direkte
kontakt til de underliggende sedimentlag. Tykkelsen og udbredelsen af tørven er antaget
ud fra de eksisterende oplysninger (se afsnit 4.2). Disse antagelser influerer på den endelige kalibrering, da usikkerheden vil påvirke de parameterværdier, som modellen opnår under kalibreringen. Dvs. at en forkert konceptuel opstillet model kan medføre, at de
hydrogeologiske parametre skal justeres således, at de givne værdier bliver urealistiske.
Der har i det nærværende projekt været fokus på, at parametrene alle skal have en værdi
som er realistisk.
Der er under kalibreringen fortrinsvis justeret på ledningsevnen i tørven, og i de underliggende sedimentlag. Tabel 5 viser de benyttede værdier.
Tabel 5

Benyttede ledningsevner [m/s]

Enhed Kh [m/s]
Tørv
5.00E-05
Flyvesand 5.00E-04
Sand
5.00E-04
1.00E-05
Ler
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Kalibreringen er foretaget ved brug af en kombination af manuel og automatisk kalibrering. Der er initialt lavet en grov manual kalibrering, hvor de overordnede strukturer er
justeret på plads. Der er for de enkelte geologiske enheder lavet en grov følsomhedsanalyse for ledningsevnerne. Dette er derefter benyttet i en automatisk optimering, hvor
modellen automatisk har justeret ledningsevnerne inden for givne intervalrammer, for at
opnå den bedste overensstemmelse med de observerede værdier. Den automatiske optimering er foretaget over perioden 1/6 2004 til 31/12 2005 Den korte periode er valgt for
at opnå en rimelig kort simuleringstid, da en automatisk optimering kræver et stort antal
simuleringer (der er i denne opgave udført ca. 200 simuleringer). Resultaterne fra den
automatiske optimering er derefter benyttet som udgangspunkt til en manual finkalibrering, hvor der er kalibreret over hele perioden, dvs. fra 1/1 2002 til 31/12 2005.
Parametrene er justeret lidt i den endelige finkalibrering. Denne del af kalibreringen er
foregået med en horisontal opløsning på 40 x 40 meter, men da de endelige resultater er
ønsket i en opløsning på 20 x 20 meter, er der kørt et par enkelte simuleringer med den
fine opløsning. Disse simuleringer har dog kun medført mindre ændringer.
En overordnet kommentar til kalibreringen er, at den benyttede fremgangsmåde medfører, at den bedste kombination af ledningsevner findes. At denne løsning så ikke medfører en perfekt kalibrering i alle observationspunkterne skyldes, at der er usikkerhed på
den geologiske model, specielt mht. udbredelse og tykkelse for de forskellige lag. Der
er ikke ændret på de strukturelle parametre under kalibreringen, og udbredelsen af geologiske formationer fra jordartskortet er fastholdt under kalibreringen.
Kalibreringen af udvalgte boringer er beskrevet mere detaljeret i Appendiks D.
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8

MODEL RESULTATER

8.1

Generelle strømningsretninger for grundvandet
Det generelle strømningsmønster i modelområdet er fra Kongens Mose og mod de omkringliggende områder. Dette skyldes primært, at mosen har et højere grundvandsniveau
end de omkringliggende områder, hvilket styrer den hydrauliske gradient. Grundvandet
beregnes i 2 lag (beregningslag), hhv. det øverste og nederste beregningslag.

Figur 12

Grundvandsniveau (blå overflade) og strømningsretninger (sorte pile) for det øverste grundvandslag (december 2005).

Figur 12 viser grundvandsstrømningen i det øverste grundvand. Dette er i den hydrologiske model defineret som det første beregningslag, og omfatter i dybden hele tørven,
og i de omkringliggende områder den øverste meter af jordsøjlen. I dette niveau er
grundvandsstrømningerne meget styret af lokale dræn- og kanalforhold. Det ses, at
grundvandet inde i selve mosen er styret af de hydrauliske gradienter og grundvandet
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strømmer primært ud af mosen. Udenfor selve mosen er strømningsforholdene meget
styret af placeringen af kanaler og dræn, idet vandet strømmer mod den nærmeste kanal.

Figur 13

Grundvandsniveau (blå overflade) og strømningsretninger (sorte pile) for det dybere grundvandslag (december 2005).

Figur 13 viser grundvandsstrømningen i det ”dybere” grundvand, hvilket er sedimentlaget under tørven (primært flyvesand og ler). Det ses, at kanalerne har mindre indflydelse
på strømningen, og der er områder, hvor vandet strømmer under kanalerne, og medvirker til mere ”regionale” strømningsmønstre. Den generelle strømningsretning er fra mosen mod de omkringliggende områder. Rundt om mosen er der flere mindre højdedrag,
der er styrende for grundvandsstrømningen.

8.2

Vandbalance
Vandbalancen for et modelområde indeholder en beskrivelse af vandtransporten i de
vigtigste hydrologiske komponenter for en given periode. Vandbalancen benyttes til at
verificere, at modellen beregner de kvantitative mængder som forventes, og at der ikke
introduceres vandbalancefejl i simuleringen.
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Figur 14

Kongens Mose - med rødt er markeret det område, hvor der er beregnet vandbalance for.

Vandbalanceberegningerne, se Figur 15, viser den akkumulerede vandstrømning i de
enkelte komponenter, i mm, over perioden december 2004 til december 2005. Bemærk,
at vandbalancen er udtrukket for selve mosen (området vist på Figur 14), og derfor ikke
inkluderer de omkringliggende områder, som er inden for modelområdet. Vandbalancen
viser, at der i perioden har været en nedbør på 808 mm, og en faktisk fordampning på
499 mm, dvs., at ca. 62% af den nedbør, der havner i selve mosen, fordamper. Det betyder, at fordampningen i store områder er tæt på potential fordampning. Ud af den resterende mængde vand er der 94 mm (12% af nedbøren), der strømmer direkte til kanaler
og søer, som overfladisk afstrømning, og 222 mm (27% af nedbøren), der infiltrerer til
grundvandszonen. Ud af det vand, der infiltrerer, er der 100 mm, der strømmer tilbage
til kanaler og søer, primært som grundvandsudveksling og 145 mm, der strømmer ud af
mosen som grundvandsudstrømning. En del af denne udstrømning vil havne i de omkringliggende dræningskanaler, som er udenfor det område, hvor vandbalancen er foretaget.
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Figur 15

Vandbalance for Kongens Mose (perioden 18/12 2004 til 13/12 2005).

Figur 16 viser vandbalancen for den samme periode, men for området omkring Kongens
Mose. Dvs. for hele projektområdet eksklusiv selve Kongens Mose. Ved at sammenligne Figur 15 og Figur 16, illustreres nogle af forskellene mellem en mose og udnyttet
landbrugsarealer. Området rundt om Kongens Mose er præget af en stor landbrugsudnyttelse, undtagen området ved Draved Skov. Dette betyder, at grundvandsstanden generelt er lavere, hvilket medfører en mindre fordampning (54% af nedbøren) og meget
mindre overfladisk afstrømning (16 mm mod 94 mm), sammenlignet med Kongens Mose. En anden markant forskel er, at der er en stor drænafstrømning i området uden for
mosen; dette skyldes primært, at grundvandsstanden holdes kunstigt nede på landbrugsarealerne.
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Figur 16

Vandbalance for området omkring Kongens Mose (perioden 18/12 2004 til 13/12 2005).
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9

SCENARIER
Formålet med scenarieberegningerne er at anskueliggøre konsekvenserne eller påvirkningerne for selve mosen og de omkringliggende områder, ved forskellige tiltag på det
eksisterende dræningssystem. Formålet med tiltagene er at hæve vandstanden i selve
mosen, og minimere dræningen af mosen. Ved beregningen af konsekvenserne ved scenariesimuleringerne er kalibreringssituationen benyttet som basistilstand. Alle resultater
fra scenariesimuleringerne er vist i Appendiks E og F.
Scenarium 1 beskriver den situation, hvor en del af dræningskanalerne enten afproppes
eller tildækkes helt. I den hydrologiske model er dette simuleret ved, at de pågældende
kanaler er fjernet fra vandløbsmodellen.

Figur 17

Vandløbssystem der er fjernet i scenarium 1 er markeret med gult. Blå linier viser det resterende vandløbssystem, og modelområdet er markeret med rød linie.

Det, at dræningskanalerne fjernes eller tildækkes bevirker, at dræningen af vand fra mosen ændres, da vandet skal strømme længere i grundvandet, før det opsamles af en dræningskanal. Afhængig af de geologiske forhold vil dette typisk medføre en stigning i
grundvandsstanden, idet grundvand strømmer betydeligt langsommere end overfladevand, og en større del af vandet vil strømme som overfladisk afstrømning.
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Figur 18

9.1

Forskel mellem scenarium 1 og basistilstand (positive værdier er grundvandsstigning). Værdierne repræsenterer en sommerperiode (juni 2005). Gule linier markerer fjernede kanaler.

Grundvandspåvirkning
Figur 18 viser påvirkningen i grundvandsstand for en tør periode (juni 2005). Positive
værdier indikerer, at der er sket en stigning i grundvandet sammenlignet med basistilstanden (den nuværende situation). Det ses, at der er markante stigninger omkring DH1
og KM1, hvor grundvandsændringen er højere end 1.5 meter. Påvirkningen fra scenarium 1 er markant i den nordlige del af mosen, hvorimod den sydlige del af mosen påvirkes i mindre grad (under 5 cm). Grunden til, at den sydlige del ikke påvirkes, er det naturlige vandskel gennem mosen, som medfører at vandet syd for vandskellet strømmer
væk fra de kanaler som er ændret i scenarium 1. Undtagelsen er området omkring vandløbet DS3, hvor der observeres en mindre vandstandsstigning (da kanalen er tildækket).
Det ses, at påvirkningen af scenarium 1 er mærkbar på en del af landbrugsarealerne
rundt om mosen, og at der flere steder observeres stigninger på op til 0,5 meter.
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Figur 19

9.1.1

Forskel mellem scenarium 1 og basistilstand (positive værdier er grundvandsstigning). Værdierne repræsenterer en vinter periode (december 2005). Gule linier markerer fjernede kanaler.

Grundvandspåvirkning omkring vandløbet Kongens Mose
Ved at tildække kanalerne G3, G4, G5 og en del af DS3 sker der påvirkning på grundvandsniveauet og de generelle strømningsretninger (se Figur 20). Der observeres en påvirkning på op til 90 cm, med de største ændringer i området omkring G4 og G5 samt
omkring DS1. Ved at tildække kanalerne ændres strømningsretningen i nogle områder,
da vandet nu primært vil strømme mod DS1, som er den primære dræningskanal i området. Omkring G4 og G5 kan det observeres, at strømningen drejes i en nordlig retning,
og at der derved strømmer vand ind i mosen, da de topografiske vandskel nu vil bestemme strømningsretningerne. I dette område er påvirkningen på landbrugsarealerne
minimal. Områderne syd for DS1 bliver ikke påvirket, og det er kun landbrugsarealerne
omkring G4 og G5, som bliver påvirket.
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Figur 20

9.1.2

Grundvandspåvirkning for en vinter situation (december 2005). De sorte pile repræsenterer
de faktiske strømningsretning, og de røde pile repræsenterer strømningsretningen i scenariesituationen. Vandløbet markeret som KGS-MOSE1 er kaldt DS3 andre steder i rapporten.

Grundvandspåvirkning omkring vandløbet DH1
Ved at tildække kanalerne syd for DH4 ændres der på dræningsforholdene i området, og
der sker en markant påvirkning af grundvandsniveauet (se Figur 21). Når dræningskanalerne gøres inaktive ændres strømningsretningen i området og der sker en øget tilstrømning af vand mod EM1. Dette observeres ved et forhøjet grundvandsniveau og en øget
afstrømning i sommerperioden fra EM1. Figur 22 viser afstrømningen fra EM1 i den
aktuelle situation og i scenariesituationen. Det ses, at der i de tørre perioder er en øget
afstrømning i EM1, i størrelsesordenen 2-3 l/s. Den ekstra afstrømning er forårsaget af
tildækningen af dræningskanalerne syd for DH4, som medfører en øget grundvandsstrømning mod EM1. Ud fra Figur 21 kan det ses, at påvirkningen forplanter sig til den
modsatte side af EM1. Dette skyldes, at der observeres en mindre vandstandsstigning i
EM1, og at den hydrauliske gradient mod EM1 ændres, da grundvandsniveauet omkring
kanalen er højere. Det må dog understreges, at den nærværende model indeholder nogle
usikkerheder, og det vil kræve en mere detaljeret gennemgang af de lokale dræningsforhold i området for at fastslå, i hvilken grad grundvandspåvirkningerne forplanter sig til
den modsatte side af EM1. I denne sammenhæng skal det ligeledes noteres, at grundvandsstanden er mellem 1 og 1.5 meter under terræn i dette område, og det vurderes at
arealerne kan benyttes landbrugsmæssigt i uændret omfang.
Et andet område af interesse er markerne nord for EM1. Disse arealer er ikke medtaget i
fredningen af området. For disse arealer kan det ligeledes konstateres, at tildækningen af
dræningskanalerne syd for DH4 medfører en grundvandsstigning i størrelsesordenen 0.2
til 0.5 meter. Da grundvandsstanden er mere end 1 meter under terræn, kan områderne
muligvis benyttes til landbrugsudnyttelse efter en reetablering.
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Figur 21

Grundvandspåvirkning for en vintersituation (december 2005). De sorte pile repræsenterer
de faktiske strømningsretning, og de røde pile repræsenterer strømningsretningen i scenariesituationen.

I området syd for DH4 sker der en markant påvirkning af grundvandsspejlet, i dele af
området op til 1 meters stigning. Dette medfører, at området bliver mere fugtigt, men
beregningerne viser, at der ikke kommer direkte vand på terræn. Det er tvivlsomt om
disse områder kan udnyttes landbrugsmæssigt. Ved at bevare dræningskanalen DH4,
bliver påvirkningen på arealerne nord for DH4 minimal. Disse områder vil ikke blive
påvirket af tiltagene syd for DH4.
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Afstrømningen i EM1. Sort linie viser den aktuelle afstrømning og blå linie viser scenarieafstrømningen.

Grundvandspåvirkning omkring vandløbet KM1
KM1 er en af de primære dræningskanaler fra Kongens Mose, og den dræner, ved hjælp
af KM10, vand dybt inde fra mosen. Dette er i første omgang forsøgt afhjulpet ved at
lave en blokering af KM10 således, at der ikke er direkte kontakt mellem KM10 og
KM1. Det er dog observeret, at der sker strømning over, og muligvis under, den blokering, som er indført i KM10. Kanalerne KM2 og KM6 indfanger ligeledes en del grundvandsstrømning fra mosen, og medvirker til at bibeholde en hydraulisk gradient ud af
mosen, idet vandstanden holdes kunstigt nede i kanalerne. Ved at tildække hele dræningssystemet nedstrøms KM7 (se Figur 23) er det tænkt, at den hydrauliske gradient ud
af mosen vil blive mindre, resulterende i en mindre udstrømning af vand, og en generelt
højere grundvandsstand. Figur 23 viser grundvandspåvirkningen i området, og det kan
observeres, at der i områder sker en påvirkning på op til 1.5 meter. Det ses ligeledes, at
der i områder er en markant ændring i strømningsmønstret idet grundvandet nu tvinges
til at strømme ud mod KM9, som nu er den nærmeste dræningskanal. Tildækningen af
disse kanaler har en stor effekt på Kongens Mose, da udstrømningen af grundvand fra
denne del af mosen begrænses. Det kan noteres, at der sker en påvirkning på landbrugsarealerne på begge sider af KM1. Den mest markante ændring sker på den vestlige side,
hvor der i visse områder vil komme vand på terræn, og i andre blive så fugtigt, at landbrugsudnyttelse af områderne tæt på KM1 er tvivlsomme. Det ses, at der sker en mindre
påvirkning af arealet øst for KM1 (tæt på Draved Skov). Denne påvirkning er dog af
mindre betydning, da vandstanden efter tiltagene stadigvæk vil være 0.5 til 1 meter under terræn. Det skal dog noteres, at dette område ligger tæt på modelgrænsen, og der er
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derfor usikkerheder behæftet med resultaterne for dette område. Primært da resultaterne
her er præget af de randbetingelser som er benyttet i den hydrologiske model.

Figur 23

9.2

Grundvandspåvirkning for en vintersituation (december 2005). De sorte pile repræsenterer
de faktiske strømningsretning, og de røde pile repræsenterer strømningsretningen i scenariesituationen. Legenden er den samme som brugt på Figur 21.

Grundvandspåvirkning ved observationsboringerne
Der er af SJA foretaget observationer af grundvandsniveauet ved 19 lokaliteter indenfor
projektområdet. Disse data er benyttet ved kalibreringen af modellen, se Afsnit 7, og
kan ligeledes benyttes til at vurdere den tidlige effekt af de planlagte tiltag. Dette er
gjort ved at udtrække det simulerede grundvandsniveau i de 19 lokaliteter, og sammenligne de beregnede værdier for modellen, repræsenterende den faktiske situation, med
værdier repræsenterende scenariesituationen. Plots for alle lokaliteterne er vist i Appendiks F, og en udvalgt lokalitet er beskrevet nærmere nedenfor.
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Simuleret grundvandsniveau for P1. Sort linie er kalibreringsniveau og rød linie er scenarieniveau.

Figur 24 viser påvirkningen på grundvandet ved observation P1. Det kan noteres, at der
sker en generel stigning i grundvandsniveauet, men også, at hældningen på kurven mellem den våde og den tørre periode er blevet mindre. Dette skyldes, at afdræningen af
mosen er mindre, og vandet strømmer derfor ikke så hurtigt ud af mosen i den tørre periode. Dette bevirker en mere naturlig variation inde i selve mosen, hvor det bliver fordampning, som styrer variationen og ikke dræningsforholdene rundt om mosen.
Der er en række lokaliteter, hvor der ikke kan observeres nogen påvirkning fra tiltagene,
eksempler på det er P10, P11 og P12.

9.3

Vandbalance
Identisk med de beregninger, som er beskrevet i Afsnit 8.2, er der udført en vandbalanceberegning for selve mosen, med baggrund i de udførte tiltag i scenariet. Vandbalancen
for områderne rundt om mosen er ikke udført for scenariet, da de hydrologiske processer i disse områder ikke er påvirket af tiltagene.
Figur 25 viser den beregnede vandbalance for Kongens Mose. Ved at sammenligne med
værdierne beskrevet i Afsnit 8.2 kan det ses, at følgende ændringer er sket:
•

Den mest markante ændring er, at der nu er 164 mm, der strømmer ud fra mosen
som overfladisk afstrømning, hvor der kun var 16 mm i den oprindelige situation.

•

Grundvandsudstrømningen er lidt mindre i scenariesituationen. Dette skyldes, at
den hydrauliske gradient generelt er lavere end før, hvilket medfører en langsommere udstrømning af vand fra mosen. Dette skyldes primært at grundvandsstanden er hævet rundt om mosen, grundet de fjernede dræningskanaler.

•

Fordampning er stort set uændret (fordampningen kan ikke bliver højere end Eref
x Kc i modellen)

•

Der er i scenariesituationen langt mindre udveksling med kanalerne inde i mosen. Dette skyldes dog, at de fleste af kanalerne, inde i mosen, er fjernet.
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Figur 25

Vandbalance for Kongens Mose (perioden 18/12 2004 til 13/12 2005).
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Appendiks A Grundvandsobservationer
Sønderjyllands amt har i perioden december 2003 til januar 2006, observeret
grundvandsniveauet på 19 lokaliteter i og omkring Kongens Mose. Placeringen af
observationsboringerne er vist på nedenstående figur.

De målte værdier, for de enkelte observationer, samt topografien er vist på de følgende
figurer.
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Appendiks B Billeder fra Kongens Mose

Kanal KM9. Vand strummer mod Kongens Mose, med kanalen møder KM1 og strømmer derefter væk fra
mosen.

Kanal KM1. Overløbsbygværk ved KM1. Denne station måler afstrømningen fra den vestlige side af
mosen.

Målestation.i kanal KM1. Er placeret 25 meter opstrøms fra overløbsbygværket.

Kanal KM1. Synlig udsivning af grundvand langs kanalens nordlige sider.

Kanal KM10. Stillestående vand. Kanalen er blokeret i begge ender og fungerer som et basin.

Rørlagt strækning mellem KM8 og KM1. Billedet viser indløbet fra KM8.

Østlige del af mosen. Billedet viser et område hvor der har være tørve udgravninger. Udgravningerne
fungerer som små søer.

Østlige del af mosen.

En af de store søer. Billedet er taget fra fugletårnet.

Billede af en af de store søer. Billedet er taget fra fugletårnet.

Mark nord for kanal KM1. Denne mark har tidligere været brugt til græs-produktion. Det antages at denne
del vil blive meget våd ved en afpropning af dræningskanalerne.

Eksempel på en observationsboring P2.
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Appendiks C Opstilling af numerisk model
1 Opstilling af numerisk model
En integreret hydrologisk model er benyttet som værktøj til at beskrive de hydrologiske processer i
Kongens Mose. Vandstanden i selve mosen er afhængig af strømningen gennem grundvandszonen
og de omkringliggende dræningskanaler. Dette medfører at det er nødvendigt at inkludere de
hydrologiske processer over og under jorden for en korrekt beskrivelse af vandbalancen for mosen.
Det er valgt at benytte den integrerede model MIKE SHE – MIKE 11 da dette muliggør en
beskrivelse af de vigtigste hydrologiske komponenter.
1.1 Modelområdets udstrækning
Udstrækningen af modellen er primært defineret således at de benyttede randbetingelser ikke har
indflydelse på de hydrologiske processer i selve mosen. Det valgte modelområde kan ses på Figur
1.
Den opstillede model dækker et areal på ca. 17 km2, og omfatter hele Kongens Mose og en del af
de omkringliggende områder.
1.2 Beregningsnet og lag
Grundvandskomponenten af den integrerede model inddeles i beregningsnet i den horisontale
udstrækning, og beregningslag i den vertikale udstrækning. Beregningsnettet er valgt til 20 x 20
meter, og er valgt ud fra krav til diskretiseringen af både input og resultater. Den initiale
kalibrering foretages i beregningsnet med størrelsen 40 x 40 meter, da det giver en væsentlig
hurtigere beregningstid. Ved brug af beregningsnet i 40 x 40 meter opløsning er modellen ca. 1
time om at simulere 1 år. Beregningstiden forøges med en faktor 4 hvis størrelsen på
beregningscellerne halveres. Modellen er inddelt i 2 beregningslag. Det øverste beregningslag
dækker tørvelagene og den øverste meter i områderne udenfor Kongen Mose.
1.3 Randbetingelser
Randbetingelser i grundvandszonen fastlægger strømningsbetingelserne langs det definerede
modelområde. Randbetingelserne er styrende for både strømnings og potentialeforhold, og det er
derfor væsentligt at de benyttede randbetingelser er i overensstemmelse med de faktiske
hydrogeologiske forhold i området. Modelområdet er defineret således at de benyttede
randbetingelser ikke har afgørende indflydelse på strømningen i Kongens Mose. Det er valgt at
benytte et fastholdt trykniveau langs modelranden, hvilket betyder at modellen vil fastholde
grundvandsspejlet under hele simuleringen. På baggrund af det regionale potentialekort, og ud fra
de observerede målinger er randbetingelsen defineret til 1 meter under terræn. Ved brug af et
fastholdt trykniveau vil grundvandsstrømningen over modelranden bestemmes af forskellen
mellem trykniveauet på modelranden og det simulerede potentiale ved siden af randen. Dvs. at hvis
den hydrauliske gradient går mod modelranden vil der strømme vand ud af modellen, det
omvendte er tilfældet hvis gradienten peger væk fra randen.
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1.4 Topografi
Topografien for modelområdet er bestemt ud fra flybaseret laserscanning. Dette er en meget præcis
metode og giver en rumlig opløsning på mindre end 1 meter. Usikkerheden i vertikal og horisontal
retning er meget lille. Til brug i den numeriske model er det ikke muligt at udnytte den fulde
opløsning. De opmålte data er modtaget på punktform, som derefter er interpoleret ud i en grid fil
med en rumlig opløsning på 20 x 20 meter. Denne fil er derefter benyttet i den numeriske model
som topografi, se Figur 1.

Figur 1 Modelområde (rød linie), vandløb (blå linier) og topografi (interpoleret kort).

1.5 Klimatiske forhold
Meteorologiske basisdata i form af nedbør, potentiel fordampning og temperatur indgår i MIKE
SHE som input data.
Nedbøren i modellen er bestemt ud fra daglige nedbørsværdier fra Danmarks Meteorologiske
Instituts (DMI) målestation i Bredebro. Denne målestation er den nærmest tilgængelige, og det
antages dermed at den er repræsentativ for nedbøren i hele modelområdet. Årlige nedbørsmængder
fra målestationen i Bredebro er vist i Tabel 1.
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Tabel 1 Årlige nedbørsmængder [mm]
År Nedbør [mm]
2001
812.5
2002
1001.9
2003
683.7
2004
966.4
2005
810.5

Værdier for reference fordampningen er modtaget fra Sønderjyllands Amt, og er baseret på grid
data fra DMI (se Tabel 2).
Tabel 2 Årlige værdier for reference fordampningen [mm]
År Nedbør [mm]
2001
571.2
2002
586.9
2003
634.6
2004
577.4
2005
608.2

Temperaturmålinger på daglig basis er inkluderet i modellen. Hvis temperaturen er mindre end 0°
C vil nedbøren ikke infiltrere til grundvandszonen, men falde som sne på overfladen. Den
ophobede sne vil begynde at smelte når temperaturen overstiger de 0° C
1.6 Arealanvendelse
Vegetationen og arealanvendelsen i området er præget af landbrugsudnyttelse i områderne
omkring Kongens Mose. Selve Kongens mose består af lav vegetation, både buske og træer, se
Figur 2. Vegetationen bliver typisk holdt nede pga. den næringsfattige jord, og den svage rodfæste
i tørve-jorden. For hydrologiske model er arealanvendelsen afgørende for de
fordampningsberegninger som modellen udfører. Det er primært bladarealet og dybden af
rodzonen som modellen benytter til at beregne den faktiske fordampning. I projekt området er
14 % af arealet defineret som mose, 8 % som skov og 72 % er defineret som landbrugsområde (se
Tabel 3). De resterende 6 % er fordelt på græsområder, enge og forskellige former for bebyggelse
(veje og bygninger). I den hydrologiske model er der benyttet erfaringsmæssige tal for blad areal
indeks og rod zone dybde, som er de af MIKE SHE påkrævede parametre. Arealanvendelsen har
primært indflydelse på beregningen af den faktiske fordampning.
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Figur 2 Arealanvendelse for projekt området (blå liner er vandløb og rød linie er grænsen for projekt området).
Kilde SJA.
Tabel 3 Fordelingen af arealanvendelsen indenfor projekt området.
Areal kode
1122
1123
1223
1224
2112
2300
3110
3120
3210
3220
3330
4110
4120
4210
5120
5121
6000

Type
Åben bebyggelse
Bebyggelse i åben land
Vej > 6 m
Vej 3-6 m
Landbrug
Græsarealer
Løvskov
Nåleskov
Overdrev
Hede
Anden overflade med ringe vegetation
Eng
Mose
Strandeng
Sø
Vandløb > 8-12 m
Uklassificeret

Fileserv:\hsw\Projekter/53614-KongensMose/
53614_KongensMose/2006-06-22/ozj/lkn

% af areal
0.01
1.08
1.39
0.21
71.88
0.10
4.19
3.56
0.58
0.53
0.00
1.06
13.74
0.04
0.60
0.68
0.36

1.7 Geologi
Området omkring Kongens Mose og Draved skov står på en udløber af Kongsbjerg bakkeø (GEUS
2001). Jordbunden består overvejende af moræneler fra forrige istid (Saale), der under sidste istid
(Weichsel) blev overfløjet af flyvesand, der lejrede sig som indtil 1 meter høje, flade klitter.
Kongens mose er dannet i en lavning på Kongsbjerg bakkeø, hvilket har muliggjort et fugtigt og
næringsfattigt miljø hvor spaghnum har kunnet etableres og trives.
Til beskrivelse af strømningsforholdene omkring Kongens mose er der fokuseret på den
overfladenære strømning, dvs. primært strømningen i tørveaflejringerne og flyvesandet. Det er
antaget at strømningen gennem moræneleret er meget lille i forhold til den horisontale strømning i
de øvre aflejringer, og at den derfor ikke influerer på vandbalancen i mosen, se afsnit Error!
Reference source not found. for beskrivelse af den vertikale strømning i højmoser.
Der er meget få informationer om de geologiske forhold i projekt området, og den opstillede
geologiske model er primært baseret på den konceptuelle forståelse af området, og fra de
tilgængelige jordartskort. Jordartskortet for området viser udstrækningen af tørveaflejringerne
(Figur 3).

Figur 3 Jordartskort, modelområde (rød linie), dræningskanaler (blå linier) og grundvandsobservationer (røde
prikker).

Mægtigheden af disse tørveaflejringer er vurderet ud fra et ældre ressourcekort, som beskrevet i
afsnit Error! Reference source not found.. Mægtigheden af tørveaflejringerne udenfor selve
mosen er estimeret til 1 – 2 meter. Den dominerende sedimentaflejring, udenfor tørven, er
flyvesand og lerede aflejringer. Ud fra de tilgængelige DGU boringer er der optegnet et antal profil
tværsnit, hvorfra placeringen af moræneler og flyvesand er fundet. Se appendiks F.
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1.8 Indvindinger
Der er få registrerede markvandingsboringer i modelområdet. Det antages at de eksisterende
markvandinger alle er filtersat så dybt at de ikke har indflydelse på strømningen i tørvemosen. Der
er derfor ikke inkluderet indvindinger i den opstillede hydrologiske model.
1.9 Vandløb
De vandløb og dræningskanaler der er vurderet til at have betydning for afvandingen af mosen, er
medtaget i den hydrodynamiske model (MIKE 11). Modellen er etableret af Sønderjyllands Amt.
DHI har modificeret modellen på få punkter, se Figur 4.
Da de fleste af vandløbene ikke har officielle navne er der af Sønderjyllands Amt angivet et navn
til hver af kanalerne, denne navnekonvention vil blive fulgt gennem hele projektet. Alle
vandløbene er defineret med en opstrøms og nedstrøms randbetingelse. Nedstrøms er
randbetingelsen en fastholdt vandstand. Vandstanden er defineret til mellem 0.5 og 1 meter under
terræn, afhængig af vandløbs typen. For alle opstrøms randbetingelser er benyttet en afstrømnings
betingelse (Q-rand). Afstrømningen er specificeret til 0 m3/s, da alt vandføringen i kanalerne skal
genereres af MIKE SHE. Vandtilstrømningen til kanalerne bliver beregnet som summen af
grundvandstilstrømning, dræn afstrømning og overfladisk afstrømning.

Figur 4 Modelområde (rød linie) og vandløb inkluderet i MIKE 11 modellen (blå linier).
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1.10 Dræn
I selve Kongens Mose vil dræningen af vand foregå ved at vandet strømmer horisontalt gennem
tørven til de omkringliggende dræningskanaler. Derved vil kanalerne omkring og i mosen fungere
som dræn. Disse kanaler er indlagt i den hydrauliske model (MIKE 11), og vil modtage grundvand
og overflade vand fra grundvandsmodellen (MIKE SHE). På de omkringliggende marker er der
flere mindre dræningskanaler som ikke er inkluderet i den hydrauliske model, primært da det
numerisk er vanskeligt at simulere strømningen i disse små kanaler. Det er derfor valgt at benytte
dræningsmodulet i MIKE SHE til at simulere dræn afstrømningen på disse områder. Drænmodulet
i MIKE SHE fungerer ved at vandet fjernes fra grundvandszonen i det øjeblik grundvandet er
højere end et specificeret niveau. Den mængde vand der fjernes beregnes ved:
Q = Δh x C, hvor
Δh = forskellen mellem drænniveau og grundvandssejl
C = tidskonstant [s-1]
Drænniveauet er på de dyrkede marker defineret til 1 meter under terræn. Når grundvandsspejlet
på de drænede områder stiger over drænniveauet, 1 meter under terræn, vil vandet strømme til den
nærmeste kanal, og derved bidrage til afstrømningen i kanalerne.
1.11 Overfladestrømning
Afstrømning på jordoverfladen kan forekomme i perioder hvor nedbøren overstiger
infiltrationskapaciteten af overjorden, eller hvor grundvandsspejlet er lig med eller højere end
terræn. Strømningen af vand på terræn styres af MIKE SHE, og er primært styret af den benyttede
topografi. I MIKE SHE har brugeren mulighed for at definere et Manningtal som udtryk for
strømningsmodstanden på jordoverfladen, og en tærskelværdi, som indikerer hvornår vandet vil
strømme på overfladen. Der er for begge parametre benyttet en konstant værdi for hele området.

Fileserv:\hsw\Projekter/53614-KongensMose/
53614_KongensMose/2006-06-22/ozj/lkn

Appendix D
Kalibrering af den numeriske model

DHI - Institut for Vand og Miljø

Appendiks D. Kalibrering af den numeriske model

Den opstillede model er kalibreret ved at der er forsøgt at opnå den bedste overensstemmelse
mellem de observerede og simulerede værdier. Under kalibreringen er der fortrinsvis justeret på
ledningsevnerne i tørven og sediment lagene.
De statistiske værdier for forskellen mellem de observerede og simulerede værdier, ME og RMS,
er vist på nedenstående tabel.

Obs.
P12
Skala1-mergel
P14
P15
P1
P17
P18
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P16

ME RMS
0.1 0.45
0.15 0.22
0.89 1.31
0.08 0.21
0.22 0.34
0.04 0.28
0.17 0.21
0.48 0.53
0.28 0.39
0.2 0.24
0.02 0.26
0.31 0.41
0.06 0.24
0.38 0.55
0.02
0.2
0.01 0.31
0.24 0.35
0.03 0.07

Figur 1 ME og RMS mellem observerede og simulerede værdier.

1

Observation P5, P6 og P8

Observation P5, P6 og P8 ligger lige nord for Kongens Mose, og er vigtige idet observationerne
benyttes til at fastlægge udstrømningen af grundvand fra denne del af mosen.

Figur 2 Placering af observation P5, P6 og P8 (røde prikker).

De observerede værdier varierer mellem 16 og 17.5 m., og der er i alle tre observationer den
samme årstidsvariation. Der er under kalibreringen lagt stor vægt på disse observationer, da
strømningen af grundvand fra denne side af mosen, er styrende for dræningen gennem kanalen
DH1, og side kanalerne. Modellen har en meget god korrelation med de observerede værdier i P5
og P6, mens der er en lille oversimulering i P8. Generelt er der dog en meget god
overensstemmelse mellem de observerede og simulerede værdier for dette område.
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Figur 3 Observerede (punkter) og simulerede (sort streg) værdier for P5.

2

Observation P7 og P9

Observeringerne P7 og P9 er placeret nord for Kongens Mose, og er
grundvandsstrømningsmæssigt ’nedstrøms’ observationerne beskrevet i det foregående afsnit
(P5, P6 og P8).

Figur 4 Placering af observation P7 og P9 (røde prikker).

Grundvandet er i begge lokaliteter meget påvirket af de omkringliggende dræningskanaler, og
interaktionen mellem grundvandet og vandløbene er afgørende for en god beskrivelse i disse
områder. P7 er placeret i et mindre skovområde, tæt på nogle mindre tørve søer, eller ældre
tørve-udgravninger. Det antages at disse søer har en indflydelse på grundvandets variation i
området, og det kan observeres at grundvandet varierer med ca. 0.6 til 0.7 meter over et år. Dette
er relativt lidt i forhold til andre observationer, og f.eks. P9 har en årligt variation på ca. 1.5
meter. Modellen har en rimelig god overensstemmelse i begge områder, selv om der er en
mindre oversimulering i de tørre perioder. Generelt er kalibreringen dog meget god for disse
observationer.
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Figur 5 Observerede (punkter) og simulerede (sort streg) værdier for P7.
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3

Observation P4 og P18

Observationerne P4 og P18 er placeret nordøst for Kongens Mose. P18 er placeret tæt på KM1,
som er en af de større dræningskanaler fra mosen. Grundvandsobservationerne i P18 er kraftigt
påvirket af vandstanden i KM1, og af grundvandsstanden på de å-nære marker omkring KM1. P4
er placeret i et område hvor vandet strømmer ned mod KM1 og ud mod model-randen nord for
observationen. P4 er kun i mindre grad påvirket af hydrologien i mosen. For begge disse
observationer gælder det at modellen har en god overensstemmelse med de observerede data. For
P4 er der en mindre oversimulering i visse perioder, men den generelle variation er fanget godt.
For P4 er der en undersimulering i sommeren 2004, men en god overensstemmelse for resten af
perioden.
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Figur 6 Observerede (punkter) og simulerede (sort streg) værdier for P4.

4

Observation P2, P3, P1 og P17

Observationerne P2 og P3 er placeret meget tæt på dræningskanalerne KM1 og KM10. Den lille
afstand mellem observeringerne har gjort det svært at opnå en god kalibrering i begge
observationerne. De specielle strømningsforhold i dette område, med blokeringen af KM10, og
overfladisk afstrømning mellem KM10 og KM2 har også vanskeliggjort kalibreringen.

Figur 7 Placering af observation P1, P2, P3 og P17 (røde prikker).

For P3 gælder det at modellen oversimulerer 2004 med 0.2 til 0.4 meter, mens der er en god
overensstemmelse for hele 2005. For P2 er modellen generelt for lavt, og der er her en ret dårlig
overensstemmelse mellem de observerede og simulerede værdier. Der er under kalibreringen
forsøgt at ændre på dette, men det har ikke været muligt at få en god kalibrering i begge
lokaliteter, og det er derfor valgt at fokuserer på P3 under kalibreringen.
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Observation P1 er placeret for enden af dræningskanal KM2, og er dermed sammen med P3
vigtige for at simulere udstrømningen til dræningskanal KM2. Modellen har en god
overensstemmelse med de observerede data for de våde perioder, men oversimulerer i de tørre
perioder. Dette betyder at afdræningen i sommerperioden ikke er hurtig og kraftig nok. Dette kan
skyldes at der er nogle mindre dræningskanaler der ikke er indlagt, eller at den geometriske
beskrivelse af KM2 ikke er helt korrekt.
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Figur 8 Observerede (punkter) og simulerede (sort streg) værdier for P1.

De simulerede potentialer i P1 og P3 er rimeligt gode, og den model simulerede afstrømning til
dræningskanal KM2 burde derfor være tæt på den faktiske udstrømning.
Observation P17 er placeret i samme område, men ligger tæt på kanten af modelområdet, og
strømningen her er primært fra randen mod kanalen KM1. Dette betyder at P17 ikke, i
nævneværdig grad, er påvirket af hydrologien i selve Kongens Mose.
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Figur 9 Observerede (punkter) og simulerede (sort streg) værdier for P17.

5

Observation P16 og P11

Observationerne P16 og P11 er placeret i den sydvestlige del af Kongens Mose.
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Figur 10 Observerede (punkter) og simulerede (sort streg) værdier for P16.

P16 er placeret inde i selve mosen, tæt på nogle af de ældre tørveudgravninger. Dette bevirker at
den årlige variation er begrænset til ca. 0.3 meter. De simulerede værdier har en god
overensstemmelse på de observerede, idet der kun er mindre uoverensstemmelser.
Gennemsnitsfejlen er ligeledes meget lille, 3 centimeter. Observation P11 er placeret i udkanten
af mosen, og er påvirket af dræningsforholdene omkring mosen. I dette område er
dræningsforholdene konceptualiseret ved brug af dræningsmodulet i MIKE SHE. Dvs. at der er
påført en ensartet dræningspåvirkning på landbrugsarealerne. Resultatet er at den overordnede
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dræningspåvirkning, mængden af vand der fjernes, er i overensstemmelse med virkeligheden,
men samtidigt betyder det at de lokale dræningsforhold ikke simuleres korrekt. For P11 betyder
det at modellen ikke simulerer de våde perioder korrekt, idet der i disse perioder sker en
oversimulering af dræningspåvirkningen (det simulerede grundvandspotentiale er for lavt). I de
tørre perioder er der en god overensstemmelse med de observerede værdier.
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Figur 11 Observerede (punkter) og simulerede (sort streg) værdier for P11.

6

Observation P10

Observation P10 er lokaliseret udenfor selve Kongens Mose, i et område med landbrugsarealer.
Grundvandet i dette område er derfor præget af de lokale drænings og vandindvindings forhold
på landbrugsarealerne. Modellen simulerer et rimeligt niveau, men mangler den samme dynamik
som de observerede data. I de våde perioder undersimuleres grundvandsniveauet, og i de tørre
perioder oversimulerer modellen. Disse forhold kunne muligvis ændres ved en mere detaljeret
beskrivelse af dræningsforholdene i området.
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Figur 12 Observerede (punkter) og simulerede (sort streg) værdier for P10.

7

Observation P12 og P15

Observationerne P12 og P15 er lokaliseret i den sydlige udkant af Kongens Mose. Begge
observationerne er præget af lokale dræningskanaler. Specielt for P12 er der en del usikkerhed
mht. dræningsforholdene, og der er indlagt dræning i markerne omkring observationen. De
model simulerede resultater viser dog at der er en nogen større variation i de observerede
værdier, hvilket sikkert skyldes at dræningsforholdene ikke er beskrevet helt korrekt.
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Figur 13 Placering af observation P12 og P15 (røde prikker).

For observation P15 gælder det at modellen simulerer de observerede værdier med en god
overensstemmelse. Der er en tendens til at det simulerede grundvandspotentiale er for højt i de
tørre perioder, men den generelle overensstemmelse er meget god.
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Figur 14 Observerede (punkter) og simulerede (sort streg) værdier for P15.

8

Observation Skala1-mergel

Observationen Skala1-mergel er placeret i en mindre mergel grav syd for mosen. De observerede
værdier repræsenterer potentialet i selve mergel graven, men det antages at der er en god kontakt
med det øvre grundvandsniveau. Modellen simulerer de observerede værdier med en god
overensstemmelse, hvilket gælder både den tørre og den våde periode.
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Figur 15 Observerede (punkter) og simulerede (sort streg) værdier for Skala1-mergel.
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9

Observation P14

Observation P14 er placeret syd for Kongens Mose i et lille skov område. Boringen er placeret
meget tæt på en mindre dræningskanal, og det var forventet at grundvandet ville være styret af
dræningen fra denne kanal. De observerede værdier viser sig dog at være et godt stykke under
bunden af dræningskanalen, og det er derfor uklart hvad der driver potentialet så langt ned. Det
er fra SJA undersøgt om der er markvandingsboringer i nærheden, hvilket ikke har kunnet
konstateres. Da det ikke har været muligt at opnå bare en tilnærmelsesvis korrelation mellem de
observerede og simulerede værdier, er det valgt at udelade denne observation fra kalibreringen.
En forklaring på de lave potentialer kan være at a) der er i dette område en hydraulisk kontakt til
de dybere magasiner, eller b) boringen er filtersat dybere end de oplysninger som SJA har
modtaget fra brøndboreren. Da der ikke har kunnet findes en acceptabel for denne løsning er det
valgt at se bort fra denne observation under kalibreringen.
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Figur 16 Observerede (punkter) og simulerede (sort streg) værdier for P14.

10 Observerede og simulerede grundvandsniveauer
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Figur 17 Observation P12. Simuleret (sort streg) og observeret grundvandsniveau (prikker)
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Figur 18 Observation Skala1-mergel. Simuleret (sort streg) og observeret grundvandsniveau (prikker)
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Figur 19 Observation P15. Simuleret (sort streg) og observeret grundvandsniveau (prikker)
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Figur 20 Observation P1. Simuleret (sort streg) og observeret grundvandsniveau (prikker)
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Figur 21 Observation P17. Simuleret (sort streg) og observeret grundvandsniveau (prikker)
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Figur 22 Observation P18. Simuleret (sort streg) og observeret grundvandsniveau (prikker)
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Figur 23 Observation P2. Simuleret (sort streg) og observeret grundvandsniveau (prikker)
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Figur 24 Observation P3. Simuleret (sort streg) og observeret grundvandsniveau (prikker)
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Figur 25 Observation P4. Simuleret (sort streg) og observeret grundvandsniveau (prikker)
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Figur 26 Observation P5. Simuleret (sort streg) og observeret grundvandsniveau (prikker)
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Figur 27 Observation P6. Simuleret (sort streg) og observeret grundvandsniveau (prikker)
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Figur 28 Observation P7. Simuleret (sort streg) og observeret grundvandsniveau (prikker)
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Figur 29 Observation P8. Simuleret (sort streg) og observeret grundvandsniveau (prikker)
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Figur 30 Observation P9. Simuleret (sort streg) og observeret grundvandsniveau (prikker)
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Figur 31 Observation P10. Simuleret (sort streg) og observeret grundvandsniveau (prikker)
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Figur 32 Observation P11. Simuleret (sort streg) og observeret grundvandsniveau (prikker)
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Figur 33 Observation P16. Simuleret (sort streg) og observeret grundvandsniveau (prikker)
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Appendix E
Scenarieresultater

DHI - Institut for Vand og Miljø

Appendiks E. Scenarium simuleringer

Figur 1 Vandløbssystem der er fjernet i scenarium 1 er markeret med gult. Blå linier viser det resterende
vandløbssystem, og modelområdet er markeret med rød linie.

Figur 2 Forskel mellem scenarium og basistilstand (positive værdier er grundvands stigning). Værdierne
repræsenterer en sommer periode (juni 2005). Gule linier markerer fjernede kanaler.

Figur 3 Forskel mellem scenarium 1 og basistilstand (positive værdier er grundvands stigning). Værdierne
repræsenterer en vinter periode (december 2005). Gule linier markerer fjernede kanaler.

Figur 4 Dybden til grundvandsspejlet (repræsenteret ved det hydrostatiske tryk). Scenarium tilstand (juni 2005).

Figur 5 Dybden til grundvandsspejlet (repræsenteret ved det hydrostatiske tryk). Scenarium tilstand (december
2005).

Figur 6 Dybden af vand på terræn (vinter situation, december 2005).

Figur 7 Dybden af vand på terræn (sommer situation, juli 2005).

Figur 8 Grundvandsstrømning, vinter situation (december 2005). Billedet viser grundvandsstrømningen i det
øverste lag.

Figur 9 Grundvandsstrømning, vinter situation (december 2005). Billedet viser grundvandsstrømningen i det
nederste lag.

Appendix F
Scenarieresultater

DHI - Institut for Vand og Miljø

Appendiks F Scenarium resultater

Figur 1 Vandløbssystem der er fjernet i scenarium 1 er markeret med gult. Blå linier viser det resterende
vandløbssystem, og modelområdet er markeret med rød linie.
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Figur 2 Simuleret grundvandsniveau for P12. Sort linie er kalibreringsniveau og rød linie er scenarium niveau.
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Figur 3 Simuleret grundvandsniveau for Skala1-mergel. Sort linie er kalibreringsniveau og rød linie er
scenarium niveau.
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Figur 4 Simuleret grundvandsniveau for P15. Sort linie er kalibreringsniveau og rød linie er scenarium niveau.
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Figur 5 Simuleret grundvandsniveau for P1. Sort linie er kalibreringsniveau og rød linie er scenarium niveau.
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Figur 6 Simuleret grundvandsniveau for P17. Sort linie er kalibreringsniveau og rød linie er scenarium niveau.
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Figur 7 Simuleret grundvandsniveau for P18. Sort linie er kalibreringsniveau og rød linie er scenarium niveau.
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Figur 8 Simuleret grundvandsniveau for P2. Sort linie er kalibreringsniveau og rød linie er scenarium niveau.
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Figur 9 Simuleret grundvandsniveau for P4. Sort linie er kalibreringsniveau og rød linie er scenarium niveau.
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Figur 10 Simuleret grundvandsniveau for P5. Sort linie er kalibreringsniveau og rød linie er scenarium niveau.
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Figur 11 Simuleret grundvandsniveau for P6. Sort linie er kalibreringsniveau og rød linie er scenarium niveau.
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Figur 12 Simuleret grundvandsniveau for P7. Sort linie er kalibreringsniveau og rød linie er scenarium niveau.
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Figur 13 Simuleret grundvandsniveau for P8. Sort linie er kalibreringsniveau og rød linie er scenarium niveau.
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Figur 14 Simuleret grundvandsniveau for P9 Sort linie er kalibreringsniveau og rød linie er scenarium niveau.

P10
[m]
P10 (sce. 1) [m]

17.0
16.9
16.8
16.7
16.6
16.5
16.4
16.3
16.2
16.1
16.0
2002

2003

2004

2005

Figur 15 Simuleret grundvandsniveau for P10 Sort linie er kalibreringsniveau og rød linie er scenarium niveau.
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Figur 16 Simuleret grundvandsniveau for P11 Sort linie er kalibreringsniveau og rød linie er scenarium niveau.
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Figur 17 Simuleret grundvandsniveau for P16 Sort linie er kalibreringsniveau og rød linie er scenarium niveau.

Appendix G
Geologiske tværsnit

DHI - Institut for Vand og Miljø

Appendiks G. Geologiske tværsnit

DGU boringer i projekt området. Projekt området er markeret med en rød linie. DGU boringer er
udleveret af SJA i PC-Jupiter format.

Interpoleret top af moræneler. Toppen af moræneleret er defineret ud fra et antal profil tværsnit. I
hvert tværsnit er placeringen af moræneler defineret. Resultatet er en række punkter med tilhørende
x,y og z koordinater. Ud fra disse punkter kan der laves en interpoleret flade som benyttes i MIKE
SHE, til definering af model bunden.

Eksempel på geologisk profil-tværsnit. Tværsnittet er optegnet ved brug af MIKE GeoModel.

Eksempel på geologisk profil-tværsnit. Tværsnittet er optegnet ved brug af MIKE GeoModel.

