Notat
Oplysninger til brug for vurdering af om Lyngbygård Å vådområdeprojekt kan få væsentlig
indvirkning på miljøet
Baggrund
Det tidligere Århus Amt har siden 1999 arbejdet på at anlægge vådområder indenfor rammerne af
Vandmiljøplan II. Amtets sidste projekt er det foreliggende vådområdeprojekt i Lyngbygård Ådal.
Projektet blev ikke gennemført inden amtets nedlæggelse, hvorfor projektet videreføres af Skov- og
Naturstyrelsen.

Vådområdeprojektet anlægges indenfor de i Regionplan 2005 udpegede lavbundsarealer, hvor der kan
etableres Vandmiljøplan II og III vådområder. Inden for de udpegede områder kan der gennemføres
projekter til genskabelse af de naturgivne vandstands- og strømningsforhold med henblik på at fjerne
kvælstof og fosfor fra det vand, der løber gennem områderne.
Projektområdet er beliggende i Århus og Skanderborg Kommuner.

Formålet med etableringen af vådområdet er dels at mindske kvælstoftilførslen til nedstrøms
beliggende ferskvandsområder og Århus Bugt, og dels at forbedre naturforholdene i og omkring
Lyngbygårds Å i form af forbedrede levevilkår for dyre- og plantelivet i området.
Det sker ved at retablere dele af det oprindelige snoede forløb af Lyngbygårds Å og i den
forbindelse anlægge vandløbet så højt i terrænet at den naturlige hydrologi og vandstandsforhold i
engene langs åen genskabes. Endvidere sker der bundhævning på delstrækninger.
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1. Anlæggets karakteristik
1.1 Anlæggets dimensioner
Projektet går ud på at føre Lyngbygård Å tilbage til sit oprindelige leje i en del af Lyngbygård Ådal
og at genskabe de naturlige vandstandforhold i ådalen. Projektet berører et areal på ca.173 ha. Det
oprindelige projektareal på 182 ha er reduceret i forbindelse med indgåelsen af frivillige aftaler med
de berørte lodsejere, hvorved projektgrænsen er blevet justeret. Projektet indeholder følgende
hovedelementer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablering af 20 slyngede delstrækninger på Lyngbygård Å, med en samlet længde på 4820 m.
Sløjfning af 3460 m af det nuværende forløb af Lyngbygård Å
Bundhævning langs 890 m af Lyngbygård Å
Nedlæggelse af 3 pumpestationer
Sløjfning af drænsystemer indenfor projektområdet, ved kapning af dræn og evt. etablering af
drængrøfter
Opfyldning af grøfter i ådalen
Omlægning af den nederste del af Herskind Grøften
Omlægning af den nederste del af Skørring Bæk
Nedlæggelse af diger
Udlægning af sten og grusmaterialer i vandløbet
Ophør af grødeskæring

Ved projektet bliver Lyngbygård Å forlænget med ca. 1360 m indenfor projektområdet. Samtidig
hæves bunden på flere delstrækninger af den bevarede Lyngbygård Å med op til 0,6 m.
Bundhævningen sker ved udlægning af sten og grusmaterialer.
De nye vandløbsstrækninger etableres generelt med en højere vandløbsbund end de nuværende
forhold. Der udlægges sten og grus i vandløbene for at forbedre den fysiske vandløbskvalitet.
Igennem hele projektområdet er det endvidere forudsat, at der i fremtiden ikke sker en løbende
grødeskæring, men at vandløbet får en naturlig grødevækst i sommerperioden. Vandløbet oprenses
kun i forbindelse med aflejringer.
Der er tre arealer indenfor projektområdet, der i dag afvandes ved pumpning. Alle pumpestationer
med tilhørende grøfter og diger nedlægges i forbindelse med projektet. Alle kendte dræn og grøfter,
der afvander indenfor projektområdet, tages ligeledes ud af funktion.
Dræn- og grøftesystemer, der afvander bagvedliggende områder, der ikke skal påvirkes af projektet,
omlægges til overrisling indenfor projektområdet.
Som en naturlig forlængelse af Galten Kommunes arbejder ved Herskind grøften, hvor der er fjernet
spærringer i vandløbet, genslynges den nederste del af Herskind Grøft, så den får udløb i en af de
nye slyngninger på Lyngbygård Å. Skørring Bæk er på den nederste strækning gennem det
pumpede areal mellem Mølleskov og Lyngbygård Å, kraftigt reguleret. Bækken slynges på denne
strækning og etableres med en dybde på ca. 0,5 m.
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1.2 Kumulation med andre projekter
Århus Amt har i 2003 anlagt Årslev Engsø som et vådområdeprojekt under Vandmiljøplan II.
Lyngbygård Å udmunder i Årslev Engsø ca. 7 km nedstrøms projektområdet. De to projekter har
begge til hovedformål at reducere udledningen af kvælstof til Århusbugten.
Galten Kommune og Århus Amt har foretaget flere restaureringer af sidevandløbene til Lyngbygård
Å med henblik på at forbedre vandløbskvaliteten og faunapassagen. Vådområdeprojektet i
Lyngbygård Å understøtter disse tiltag.
1.3 Anvendelse af naturressourcer
Projektet indebærer en ændring af arealanvendelsen på det 173 ha store projektområde, men
indebærer ikke en nævneværdig direkte anvendelse af naturressourcer. Råstofforbruget til udførelse
af de tekniske anlæg er således beskedent i form af sten og grus samt brændstof til maskiner under
anlægsarbejdet.
1.4 Affaldsproduktion
Projektet medfører ingen affaldsproduktion.
1.5 Forurening og gener
Projektet medfører ingen forurening, og der forventes ingen nævneværdige gener. Umiddelbart efter
projektets anlæggelse kan der evt. ske en netto frigivelse af fosfor fra området. På sigt forventes en
netto tilbageholdelse. Den eventuelt frigivne fosforpulje vil være begrænset i forhold til den øvrige
fosforbelastning af de nedstrømsliggende områder.
1.6 Risiko for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier
Projektet indebærer ingen særlig risiko for uheld.
2. Anlæggets placering
2.1 Nuværende arealanvendelse
Lyngbygård Ådal er i dag kunstigt afvandet ved kanalisering og uddybning af Lyngbygård Å,
grøfter og dræn i ådalen samt tre private pumpestationer med tilhørende diger langs åen. Den
kunstige afvanding af ådalen har muliggjort en landbrugsmæssig udnyttelse. Godt 70 % af ådalen er
i dag i landbrugsmæssig omdrift.
På grund af sætninger forårsaget af den kunstige afvandig er dele af ådalen i dag ved at miste
betydning som omdriftsarealer, da afvandingsdybden forringes.
2.2 Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området
I Århus Amts Regionplan 2005 er ådalen udpeget som naturområde og muligt naturområde, hvilket
medfører at levesteder for vilde dyr og planter skal bevares og om muligt forbedres. Ådalen er endvidere
udpeget som spredningskorridor, hvilket betyder at ubrudte natursammenhænge skal bevares og om
muligt forbedres, f.eks. ved etablering af nye naturområder og ved anlæg af faunapassage til afhjælpning
af væsentlige spærringer.
Århus Amt har i Naturkvalitetsplan 2005 målsat og prioriteret de § 3-beskyttede arealer, som findes i
ådalen. For alle de registrerede § 3-områder i Lyngbygård Ådal gælder, at de er B-målsatte. Det betyder,
at områdernes samlede værdi som levested for dyr og planter i særlige tilfælde kan øges ved at
gennemføre mindre ændringer fra én naturtype til en anden.

3/7

I Lyngbygård Ådal har Århus Amt registreret § 3-beskyttede naturområder som ferske enge, moser og
søer/vandhuller. Desuden er hele Lyngbygård Å på strækningen gennem projektområdet også udpeget
som § 3-beskyttet vandløb. Den største koncentration af § 3-beskyttede arealer ligger omkring Bolmose
i den østligste del af projektområdet.
I alt er ca. 30 % af projektområdet udpeget som omfattet af NBL § 3. Disse arealer er i 2007 blevet
endeligt udpeget som omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 af Århus og Skanderborg Kommuner.
Der er for det meste tale om græssede kulturenge, hvor der gødskes, og hvor der er isået kulturgræsser
som eng-rottehale og alm. rajgræs. Bolmose og især engene med vældpåvirkning ned mod de store søer
i midten af mosen er værdifulde botaniske lokaliteter, her er bl.a. registreret maj-gøgeurt. Ligeledes
rummer Hørslev Mose en værdifuld mosevegetation med bl.a. trævlekrone.

Der er registreret odder i Lyngbygård ådal langs den strækning af Lyngbygård Å, som går fra
Galten til sammenløbet med Borum Møllebæk. Denne strækning ligger inden for projektområdet
for VMP II.
Der foreligger ikke oplysninger om forekomst af øvrige bilag IV-arter. Det må imidlertid formodes
ud fra den eksisterende viden, at følgende bilag IV-arter forekommer i området: Damflagermus,
Vandflagermus, Dværgflagermus, Langøret flagermus, Sydflagermus, Brunflagermus, Markfirben,
Stor vandsalamander, Spidssnudet frø og Bæklampret.
Lyngbygård Å er på hele projektstrækningen opstrøms Borum Møllebæk målsat B2,
laksefiskevand, med et krav til forureningsgrad på II svarende til svagt forurenet. Nedstrøms Borum
Møllebæk er målsætningen B1, Gyde og opvækstområde for laksefisk med et krav til
forureningsgrad på I-II svarende til næsten rent. Borum Møllebæk er A målsat (særligt
naturområde), Herskind grøften og Hørslev bæk er målsat B1. Skørring Bæk er A målsat og afløb
fra Sjelle er B0 målsat (samme krav til forureningsgrad som B1 dog uden fisk). Øvrige tilløb til
Lyngbygård Å på projektstrækningen er C eller D målsatte.
Målsætningen er generelt ikke opfyldt for Lyngbygård Å, grundet ensartede fysiske forhold. På
enkelte delstrækninger er der dog acceptable fysiske forhold. Kravene til forureningsgraden er
generelt opfyldt. Åen er i forhold til tidligere undersøgelser i en positiv udvikling.
I Skørring Bæk er målsætningen på den nedre del ikke opfyldt primært grundet fysiske forhold. I
Sjelle Bæk er målsætningen ikke opfyldt grundet spildevandspåvirkning og dårlige fysiske forhold.
I Hørslev Bæk er miljøtilstanden ikke tilfredsstillende grundet tilledning af vand med ringe
vandkvalitet fra Mosagergrøften, og Herskind Grøft er påvirket af spildevand fra spredt bebyggelse.
I sidstnævnte vandløb har Galten Kommune gennemført fysiske forbedringer af vandløbskvaliteten,
og miljøtilstanden må på den baggrund være i bedring.
Lyngbygård Å har en varieret fiskebestand. I åen er der udover ørred fundet bestande af ål, skalle,
suder, aborre, laks, grundling, hundestejle, nipigget hundestejle, havørred.
2.3 Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder
2.3a Vådområder
Projektområdet indeholder nogle mindre eng- og mosearealer, men består ellers overvejende af
dyrkede arealer. Der sker derfor ikke en forringelse af nuværende vådområder, men alene en
forbedring af områdets værdi og kvalitet som vådområde, når vandstanden i området hæves.
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2.3b Kystområder
Ikke relevant, bortset fra at Århus Bugten ved projektets gennemførelse vil få en mindre
kvælstoftilførsel, som vil være til gavn for vandmiljøet.
2.3c Bjerg- og skovområder
Ikke relevant.
2.3d Reservater og naturparker
Ikke relevant.
2.3e Vadehavsområdet
Ikke relevant.
2.3f Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EFfuglebeskyttelsesområder og habitatområder
Området er ikke omfattet af fredninger eller EF-fuglebeskyttelseområder og habitatområder.
2.3g Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet
Ikke relevant.
2.3h Tætbefolkede områder
Ådalen ligger ikke i tætbefolket område. Syd for området ligger byerne Galten, Skovby og Harlev.
Nord for området ligger landsbyerne Sjelle og Herskind.
2.3i Vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk
synspunkt.
Lyngbygård Ådal er som de fleste andre ådale et levn fra de seneste istider. Ådalen fremstår som en
bred smeltevandsdal med udspring i Bjarup Mose vest for Låsby og udløb i Årslev Engsø vest for
Århus. Åen har oprindeligt haft et meget slynget og varieret forløb gennem ådalen. I forbindelse
med afvandingen af ådalen er vandløbene blevet kanaliseret og uddybet.
Ådalen er i regionplan 2005 udpeget som ”Område af særlig landskabelig interesse”. Dele af den
nordlige ådal nord for Galten er udpeget som ”Område af særlig geologisk interesse”.
Der er ingen kulturhistoriske anlæg indenfor projektområdet af betydning. De væsentligste anlæg er
af kulturteknisk værdi såsom drænsystemer og broer. Inden for det projekterede område findes der
ingen tidligere registreringer af arkæologiske fund. Dog findes der en del registrerede findesteder på
de tilstødende og højere beliggende arealer. Registreringer i området består primært af gravhøje fra
den ældre bronzealder og bopladsfund fra ældre jernalder. På de lavere arealer findes bopladser fra
stenalderen.
I forbindelse med en rekognoscering i foråret 2004 udført af Moesgaard Museum er der fundet
enkelte flinteredskaber (blok, knusesten, skiveøkse flækkeblokke, flækker m.v.) på lokaliteter i
ådalen. Disse lokaliteter ligger fortrinsvis langs kanten af den flade ådal med enkelte i de lave
engområder.
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Der knytter sig således landskabelige interesser i form af både, geologiske og arkæologiske
interesser til ådalen. Gennemførelse af projektet vil føre området tilbage til en mere naturnær
tilstand med en naturlig hydrologi. Det vil fremhæve og delvist sikre disse interesser i ådalen.
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning
3.1 Påvirkningens omfang (geografisk område og omfanget af personer der berøres)
Da der er tale om relativt beskedne anlægsarbejder, vurderes den samlede miljøeffekt af
anlægsarbejderne at være begrænsede.
Projektet vil efter sin gennemførelse resultere i en ændring af ådalens udnyttelse og landskabelige
fremtræden. Det 173 ha store projektområde vil fremover blive væsentlig fugtigere og dele af
ådalen vil oftere blive oversvømmet. De tørreste dele af ådalen vil fremover primært kunne
anvendes som ekstensive græsningsarealer. Det forventes at 10 % bliver vanddækket, 20 %
vandmættet, 25 % sump, 15 % våd eng 30 % bliver fugtig og tør eng.
Ingen personer bliver direkte påvirket.
3.2 Påvirkningens grænseoverskridende karakter
Projektet vil overvejende have lokal miljøpåvirkning. Kvælstoffjernelse vil dog indgå i den samlede
reduktion af belastningen af de marine områder med kvælstof.
3.3 Påvirkningsgrad og –kompleksitet
Projektet vil resultere i en betragtelig kvælstoffjernelse (50 ton N/år). Det vil understøtte en
forbedring af miljøforholdene i Århus Bugt.
Vandstanden i hele projektområdet vil med de foreslåede tiltag blive bestemt af vandstanden i
Lyngbygård Å. De største ændringer vil ske i de tre områder, hvor det indtil nu har været muligt at
holde vandstanden kunstigt nede ved pumpning. I Lyngbygård Å opnås en vandspejlsstigning på
mellem 30 og 50 cm. De største stigninger opnås i sommerperioden, hvor kombinationen af de
foreslåede tiltag og den ændrede grødeskæringspraksis er størst.
De fleste eksisterende eng- og moseområder bliver derfor vådere, end de er i dag.
Vandstandshævningen skaber imidlertid yderligere 63 ha våde arealer (vandmættet eller sump),
mens engarealerne vil være af samme omfang som de nuværende.
Der er desuden udarbejdet vådområdeklarationer med lodejerne, hvoraf det bl.a. fremgår, at
arealerne i projektområdet ikke må gødes, sprøjtes eller omlægges, ligesom der ikke må
tilskudsfodres på arealerne.
Det vurderes på den baggrund, at der som helhed efter projektets gennemførelse vil være mindre
næringsstofpåvirkning af eng- og mosearealerne i området, og at naturen derfor kan blive mere
artsrig og med karakteristiske og sjældne plantearter.
Med de forskellige nye sjapvandsområder skabes gode fuglelokaliteter for f.eks. vibe, rødben,
ænder, bekkasin mm. Padderne i området får ligeledes mange nye levesteder.
For odderen i området er genopretningen/etableringen af vådområder med flere leve-, skjule- og
fødesøgningssteder samt genslyngning af vandløbet af stor værdi.
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For de arter af flagermus samt de andre bilag IV-arter, som er tilknyttet vand (stor vandsalamander,
spidssnudet frø og bæklampret), vil en forøgelse af vådområdernes areal og forbedring af de fysiske
forhold i Lyngbygård Å være en fordel. Der vil være flere leve-, skjule- og fødesøgningssteder, og
især spidssnudet frø gavnes af våde enge, der samtidig er relativt lysåbne med f.eks. slæt eller
græsning.
For de øvrige bilag IV-arter, som må formodes at forekomme i området (arter af flagermus og
markfirben), vurderes projektet at være uden negativ betydning.
Samlet set vurderes det, at forholdene for ørred forbedres, idet de fysiske forhold i vandløbet
forbedres væsentligt ved genslyngninger og udlægning af grus og stenmaterialer. Der skabes
desuden store vådengsområder, som jævnligt oversvømmes. Der er dog ikke tale om egentlige
sødannelser som åen skal passere igennem, som vil medvirke til gode vilkår for gedder og deraf
følgende prædation på smolten (ørred).
3.4 Påvirkningens sandsynlighed
De beskrevne påvirkninger vil blive en direkte konsekvens af projektets gennemførelse.
3.5 Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet
Påvirkningerne vil være vedvarende. Området vil efter anlægsarbejdernes afslutning gennemgå en
naturlig succession hvor naturtilstanden i området langsomt ændres. Ændringernes omfang og
hastighed vil bl.a afhænge af den fremtidige arealanvendelse af specielt de våde enge i form af
græsning og høslet.
Det vil være teknisk muligt på et senere tidspunkt at foretage en fornyet afvanding af området.
Samlet vurdering
• Projektet ligger indenfor rammerne af den kommunale planlægning
• Projektet vil ikke medføre en forøgelse af forurenende stoffer, men vil resultere i en reduktion i
næringsstoftilførslen til Årslev Engsø, Brabrand Sø og Århus Bugt.
• Områdets naturlige hydrologi med tilhørende naturværdier genskabes.
• Projektet berører et afgrænset område og gennemføres ved frivillige aftaler med de berørte
lodsejere.
• Der skal ikke anvendes særlige råstoffer eller lignende til projektets gennemførelse.
Baggrundsmateriale
COWI, november 2004: VMPII forundersøgelse for Lyngbygård Å. Teknisk forundersøgelse.
Moesgård Museum, maj 2004: Arkæologisk vurdering af muligt naturgenopretningsområde
omkring Lyngbygård Å
Direktoratet for FødevareErhverv, juni 2005: Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med
Lyngbygård Å vådområdeprojekt.

Henning Hermansen
Silkeborg Statsskovdistrikt
25. juni 2007
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