
 

 

Skov- og Naturstyrelsen genslynger Odense Å, Silke Å og 
Hågerup Å, samt etablerer vådområder i ådalene 

 
Vådområdeprojekt Odense Å og Silke Å 
I ”Vådområdeprojekt Odense Å og Silke Å” genskabes vådområder langs dele af Silke Å, Odense 
Å og Hågerup Å. Det sker ved at ændre vandløbenes fysiske form, så de bliver slynget i et mere 
naturligt forløb, og vandløbsbunden bliver hævet. Det samlede projektområde udgør ca. 150 ha i 
ådalene mellem Korinth, Øster Hæsinge og Hågerup. 
 
Silke Å blev rettet ud for mere end 100 år siden. Reguleringen af Odense Å, hvor denne blev 
rettet ud og uddybet, fandt sted i 1944-1950. Samtidig blev Hågerup Å reguleret, og ådalene 
blev drænet.  Vandløbsreguleringerne og dræningen af ådalene gav flere landsbrugsarealer, men 
gav samtidig udledning af næringsstoffer – særligt kvælstof - til vandmiljøet. 
 
Når det kvælstofholdige drænvand tilbageholdes i de nye vådområder går naturens egne 
bakterier i gang med at fjerne kvælstof fra vandet. Herved mindskes udledningen af kvælstof, og 
natur- og vandmiljøtilstanden forbedres. 
 
Projektet udføres på private lodsejeres jord, og der er indgået aftaler om vådområdedeklaration. 
Ca. 20 lodsejere medvirker i projektet. Grænsen for områder med vådområdedeklaration og de 
nye slyngede forløb af Odense Å, Silke Å og Hågerup Å ses på kortet. 
 
Hvad får vi i projektet? 
2 kilometer af Silke Å flyttes til 3,1 km nyt vandløb. Tilsvarende flyttes ca. 1 km af Hågerup Å til 
et helt nyt forløb, der samtidig forlænges med ca. 200 meter. Endelig graves et nyt slyng på 
Odense Å. Vandløbsbundene hæves 0,4-1,4 meter i forhold til i dag, og markdræn afbrydes, så 
der ikke længere er drænet landbrugsjord i ådalene, men vådområder. Nogle områder får frit 
vandspejl hele året – dvs. der kommer lavvandede søer. Andre steder kommer der sump, våd 
eng eller tør eng. De største oversvømmelser vil ske om vinteren. Det sikres samtidig, at 
afdræningen af arealer udenfor projektområdet forbliver som hidtil. 
 
Med en forventet kvælstoffjernelse på ca. 22 tons N/år bidrager projektet til at forbedre 
vandkvaliteten i åerne og nedstrøms i Odense Fjord. De ændrede hydrologiske forhold i åerne 
forbedrer livsvilkårene for de sjældne og truede EU habitatarter Tykskallet Malermusling og 
fiskene Pigsmerling og Bæklampret. De nye sumpede områder er desuden gunstige for de 
sjældne Vindelsnegle, som lever i ådalen, ligesom projektet også forbedrer livsvilkårene for fugle, 
og ”almindelige” dyr og planter, som lever i området. 
 
For at opnå enge med en god biologisk variation skal vådområderne plejes. Der er gode 
lodsejerinitiativer til at pleje vådområderne ved afgræsning og høslet. 
 
Når åerne kommer højere op i terrænet fordi bunden hæves, bliver de lettere at se. Hele 
området bliver endnu smukkere med de slyngede åstrækninger og de våde enge. 
 
Hvilke arbejder skal udføres og hvornår? 
Anlægsarbejdet omfatter gravning af de nye åstrækninger, omlægning og afbrydelse af dræn,  
og etablering af diverse foranstaltninger for at sikre kloakker, renseanlæg, bygninger, haver 
m.m. De strækninger, som ikke skal indgå i de fremtidige forløb af Silke Å, Odense Å og Hågerup 
Å skal fyldes op, og der skal laves stensikringer og etableres 4 stryg.  
 
Gravearbejdet er startet i august 2010 og ved udgangen af oktober forventes vandløbene at 
strømme i deres nye forløb. Herefter følger diverse retableringer. Projektet forventes gennemført 
ved udgangen af november 2010.  
 
Hvem betaler? 
Projektet finansieres af hovedsageligt af midler fra Miljømilliarden I (Særlig Vand- og 
Naturindsats). Desuden finansieres projektet af midler fra Vandmiljøplan II (VMPII), som er 
midler afsat til reduktion af kvælstof.                                                


