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1. Baggrund og formål 

Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet en forvaltningsplan, der skal være grundlag 
for sikring af bestanden af snæbel i Vadehavet i fremtiden. Snæblen er truet af ud-
ryddelse og opført på EU habitatdirektivets Bilag IV som en art, der skal ydes streng 
beskyttelse overalt i dens udbredelsesområde. Forvaltningsplanen indeholder forslag 
til en række projekter, som kan løse de problemer, der er årsagen til at snæblen ikke 
kan opretholde en naturlig bestand i vandløbene.  

Danmark har opnået støtte fra EUs LIFE-fond til et naturgenopretningsprojekt til ca. 
100 mio. kroner, som skal redde snæblen. Naturprojektet, også kaldet Snæbel-
projektet, omfatter en lang række delprojekter i de fire sydvestjyske vandløb: Varde 
Å, Sneum Å, Ribe Å og Vidå (Figur 1.1). 

 

Figur 1.1 Nuværende og potentielle gydeområder for snæbel (hhv. tyk lilla streg og tyk rød 
streg), samt områder der ikke er tilgængelige for snæbel, vist med mørkegul /7/  
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Opstemninger ved dambrug udgør en stor hindring for at snæblen kan nå op i ellers 
velegnede vandløb for at gyde, og der er mangel på lavvandede vandområder, hvor 
snæbellarverne kan opholde sig inden de når ud i Vadehavet. Skov- og Naturstyrel-
sen arbejder på at der skabes passage ved adskillige dambrug i de 4 vandløb.  

Opstemningerne udgør også problemer for andre fisk, der indgår i udpegningsgrund-
laget for Natura 2000 området Sneum Å og Holsted Ådal, herunder laks og ørred. I 
Sneum Å systemet er formålet med projektet således at skabe fri passage ved op-
stemningerne, samt at forbedre forholdene for opvækst af snæbelyngel. Der skabes 
fri passage ved Hjortkærm Fiskeri og 5 andre dambrug. Lavvandede opvækstområ-
der for snæbel skabes ved Bramming Fiskeri og Hjortkær Fiskeri. 

I Sneum Å er opstemningsretten herudover købt ved Endrup Mølle, der spærrer for 
opgangen til de øvrige dambrug i Sneum Å. Ved Lindegård Dambrug (Terpling Å), er 
der er lavet projekt for fri passage. Desuden er der udarbejdet projektforslag til gen-
slyngning og vandstandshævning på den nederste, udrettede del af Sneum Å mellem 
Størsbøl og golfbanen sydvest for Nørå. 

I nærværende projekt ved Hjortkær Fiskeri skabes fri passage gennem opstemnin-
gen, og der etableres opvækstområder for snæbelyngel. I forbindelse med naturgen-
opretningsprojektet skal forløbet af en drængrøft omlægges, da drænvandet er me-
get okkerholdigt, I projektet belyses derfor også mulige konsekvenser af at nedlæg-
ge drængrøften og lede drænvandet ud på et lavtliggende engareal. 

Projektet finansieres af Skov- og Naturstyrelsens naturforvaltningsmidler med støtte 
fra EU's LIFE fond ”Urgent actions for the endangered Houting, Coregonus oxyrhyn-
chus”.  



 

Ref. 0774810S/Hjortkærprojektforslag december 2009 6/57 

2. Eksisterende forhold 

2.1 Beliggenhed og ejerforhold  
Hjortkær Fiskeri er beliggende ca. 6 km nord for Bramming på adressen Hjortkær 
Fiskeri, Fiskerivej 19, 6818 Årre. Beliggenhed er vist på vedlagte oversigtskort 
(Kortbilag 1. Oversigt over de matrikulære forhold er vist på Kortbilag 2. Luftfoto af 
dambrugets nuværende tilstand er vist i Kortbilag 1. 

Engområdet ved okkergrøften er beliggende lidt nordøst for det nedlagte dambrug 
(Kortbilag 3). Der påhviler ejerne af matrikel 2o, og 2i, Grisbæk by, Vejrup at fore-
tage nødvendig oprensning af drængrøften, der afvander de matrikler, der ligger 
indenfor oplandet /17/.   

2.2 Administrative bindinger  
2.2.1 Planloven 

Sneum Å er i Ribe Amts forslag til Regionplan 2016 målsat som laksefiskevand (B2). 
Herudover ligger Hjortkær Fiskeri i et område med almindelige drikkevandsinteres-
ser, og området er udpeget som naturområde af regional og national betydning samt 
værdifuldt landskabsområde, jf. Ribe Amts forslag til Regionplan 2016. 

2.2.2 Naturbeskyttelsesloven. 
Projektarealerne er omfattet af åbeskyttelseslinien (Naturbeskyttelseslovens § 16), 
der strækker sig ca. 150 m på hver side af vandløbet. Sneum Å er omfattet af Na-
turbeskyttelseslovens § 3. Engene nord og øst for projektområdet er omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens § 3.  

Sneum Å er på strækningen gennem Hjortkær fiskeri inkluderet i Natura 2000 områ-
de nr. 90, Sneum Å og Holsted Ådal. Udpegningerne er vist på Kortbilag 2. 

2.3 Terræn, arealanvendelse og geologiske forhold  
2.3.1 Generelt 

Hjortkær Fiskeri er nedlagt, og projektarealet er overtaget af Skov- og Naturstyrel-
sen. Dammene er delvist tilgroet, lokalt med opvækst af rødel. 
 
Opstemningen er reduceret så meget, at faldet over stemmeværket nu kun er ca. 30 
cm. Dette har medført et fald i vandstanden opstrøms stemmeværket. Opstemnin-
gens nuværende fremtræden er vist i Figur 2.1. 
 
Fiskedammene ligger adskilt i to områder, et langs Sneum Å og et andet større langs 
Hjortkær Bæk. Hjortkær Bæk synes at have en ringe vandkvalitet med okker, hvor-
for fiskedammene langs bækken også er blevet forsynet med vand fra opstemningen 
af Sneum Å via en rørforbindelse under vejen opstrøms stemmeværket. 
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Øst for fiskedammene findes et lavtliggende afgræsset engområde uden for projekt-
grænsen. Der er en drængrøft langs skovbrynet øst for engen. Grøften afvander en-
ge og dræntilløb nord for projektområdet.  
 

 
Figur 2.1 Opstemning ved Hjortkær Fiskeri.  

 
Området ligger i en smeltevandsdal mellem Esbjerg og Holsted bakkeø med for-
holdsvis sandede aflejringer.  

2.3.2 Okkergrøften 
Terrænet skråner generelt jævnt fra øst mod vest hvor Sneum Å løber, dog gennem-
skåret af en øst/vestlig orienteret dal hvori drænledningen ligger.  

Højdeforholdene i projektområdet er vist i kortbilag 7. Den nordlige del af engen, 
undtagen selve grøften, ligger over kote 10 m DVR90, mens dele af det sydlige eng-
areal ligger 30-40 cm lavere. På kortet ses disse arealer at ligge under kote 10 m 
DVR90. Vest for drænudløbene ligger en aflang forhøjning, som ifølge lodsejer er det 
materiale som blev opgravet da drængrøften blev anlagt. 

Opmålingsresultaterne viser at terrænet umiddelbart øst for Sneum Å ligger højere 
end kote 10 m DVR90. Denne forhøjning er sandsynligvis et levé, som dannes ved at 
åen aflejrer sand langs brinken i flomsituationer. Forhøjningen kunne tydeligt obser-
veres på besigtigelsesdagen, hvor det var muligt at gå på fast grund langs åen mens 
engen fremstod sumpet og med området med frit vandspejl. 

Levéen har en lavning omkring kote 9,75 m DVR90 i projektområdets sydlige del, 
hvor åen og de lavtliggende engområder står i direkte hydraulisk kontakt. Lodsejer 
har da også observeret at der i vintersituationer sker oversvømmelser i dette områ-
de.  
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I sådanne situationer går okkergrøften også over sine bredder gennem en lavning, 
som tydeligt fremtræder på højdekortet i Kortbilag 7. I sådanne situationer vil van-
det fra grøften derfor løbe direkte ud i Sneum Å i stedet for at strømme mod grøf-
tens udløb nedstrøms for Hjortkær Fiskeri.  

Da okkerafstrømningen er tæt forbundet med vandføringens størrelse, må det derfor 
formodes at en stor del af okkermængderne som udvaskes fra grøftens opland alle-
rede i dag løber ud i Sneum Å opstrøms for Hjortkær Fiskeri. 

De beskrevne terrænforhold er illustreret med 4 tværprofiler, som er vist i nedenstå-
ende figur.  

Profil 1
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Figur 2.2. Terrænniveau langs fire profiler vist i kortbilag 7.    

 
Profil 1 viser et snit på tværs af ådalens sydlige ende. Den østlige lavning er der hvor 
okkergrøften går over sine bredder i flomsituationer, hvilket allerede sker ved vand-
stande omkring kote 9,40 m DVR90. 

Profil 2 viser et snit langs levéen i projektområdets sydlige del. Gennemløb til åen vil 
ske gennem lavningen i kote 9,75 m DVR90. 

Profil 3 viser et nord-syd snit gennem de lavtliggende engarealer. Størstedelen af 
området ligger under kote 10 m DVR90. 

Profil 4 viser et vest-øst snit af ådalen gennem området hvor den lavvandede sø fo-
reslås etableret. Søen skal ligge i den østlige lavning. 

Oplandet til okkergrøften ligger i en ekstramarginal smeltevandsdal dannet under 
sidste istid. Deloplandet til hoveddrænet ligger i en postglacial erosionssænkning, 
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dannet under periglaciale forhold. Jordbunden overalt i drængrøftens opland består 
derfor af sandede aflejringer med enkelte indslag af lerede aflejringer. Dette bekræf-
tes af boringer fra området.  

I den sydlige del af grøftens opland er udført vandindvindingsboring med DGU nr. 
122.490. Af borerapporten fremgår at geologien fra terræn til 6,5 meter består af 
sand. I boringerne DGU nr. 122.491 og DGU nr. 122.492, som er udført ca. 250 me-
ter øst for engarealet, er truffet sandede aflejringer til hhv. 9,5 og 12,5 m.u.t. /19/.  

Jordbunden i selv engarealet består af et ca. 100 meter bredt bælte med humushol-
dig lerjord umiddelbart ved Sneum Å /20/. Engarealerne er vandlidende med høj 
grundvandsstand. Under disse forhold dannes iltfattige aflejringsmiljøer, hvorved 
jernudfældningen foregår ved pyritdannelse. 

2.4 Vandløb  
Sneum Å er med et opland på 513 km2 det 4. største danske vandløb med udmun-
ding i Vadehavet. Opstrøms for sammenløbet med Bramming-Holsted Å har åen et 
oplandsareal på 223 km2. Vandløbet er præget af et meget forgrenet forløb med 
mange mindre tilløb. Tilløbenes oplandsarealer udgør mellem 2 og 12 procent af det 
samlede oplandsareal. Det største af disse tilløb er Terpling Å, der med sit 59 km2 
store opland udgør 12 procent af det samlede oplandsareal. En oversigt over de for-
skellige deloplande kan ses i Kortbilag 12. 

Sneum Å er reguleret og kanaliseret over store strækninger, særligt i de nedstrøms 
marskområder og i de opstrøms, mindre tilløb. På strækningen fra Vester Åstrup 
Dambrug til Ravnsø-Størsbøl Bæks tilløb har åen en slynget planform, som har po-
tentiale til at blive et godt gydeområde for Snæblen. Vandløbets bundsubstrat er 
præget af blød, vandrende sandbund. 

Kanaliseringen og dræningen, kombineret med den sandholdige jordbund, har skabt 
en del okkerproblemer i flere af de mindre tilløb. Ifølge regulativet er hovedvandlø-
bet dog ikke særligt okkerpåvirket på trods af problemerne i de mindre tilløb. Dette 
kan skyldes at dambrugsejerne har tilsat betydelige mængder kalk til vandet for at 
fjerne okkeren. Da denne tilsætning ikke sker længere, kan det forventes at okker-
problemerne vil bliver større i hovedløbet end tilfældet har været hidtil. 
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Figur 2.3. Længdeprofil for Sneum Å, opmålt i 2003. Nederste linje viser bundniveau, øverste 
linjer viser terrænniveau. Opmålingen starter ved Fåborg Fiskeri og slutter ved Sneum Sluse 
ved udløbet i Vadehavet, en strækning på 27,5 kilometer 

 
Marskområderne ligger nedstrøms for sammenløbet mellem Sneum Å og Bramming-
Holsted Å. Vandløbet er på denne strækning kraftigt kanaliseret, og der er tydelige 
spor i landskabet efter afskårne meanderbuer. Områderne er generelt flade og in-
tenst drænede, og vil derfor være meget velegnede til etablering af lavvandede søer 
i forbindelse med vinteroversvømmelser.  

2.4.1 Opstemninger og stryg 
Åens længdeprofil er kraftigt påvirket af opstemninger ved dambrug og stryg, hvilket 
er illustreret i Figur 2.3. Den største opstemning findes ved Endrup Mølle Dambrug, 
hvor åen opstemmes 1½ til 2 meter, se Figur 2.4. Dette umuliggør passage for dår-
ligt svømmede fisk som snæbel og havlampret, og sandsynligvis også laks og ørred. 
Ved opstemningen er etableret en fisketrappe af kammertypen, men ved besigtigelse 
d. 12/9 2007 var vandføringen gennem trappen minimal. 
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Figur 2.4 Opstemning ved Endrup Mølle Dambrug 

 
Opstrøms spærringen ved Endrup Mølle Dambrug ligger Hjortkær Fiskeri, som dette 
projekt omhandler. Da dambruget var i drift var opstemningen på ca. 75 centimeter, 
men er i dag reduceret til omkring 30 centimeter, jf. Figur 2.1. Spærringen er dog 
ikke passabel for dårlige svømmere som fx snæbel. 
 
Fjernelsen af spærringen ved Hjortkær Fiskeri, vil give fri passage opstrøms til Ve-
ster Åstrup Dambrug, en strækning på ca. 8 kilometer. Samlet vil de planlagte pro-
jekter ved Endrup, Hjortkær, Vester Åstrup og Fåborg give snæblen og andre fisk 
adgang til hovedløbet i Sneum Å op til dambrugene i Agerbæk, herunder 10 kilome-
ter attraktive gydeområder opstrøms for Endrup Dambrug. 
   

2.4.2 Regulativmæssige forhold 
Projektområdet dækker strækningen af Sneum Å fra stationering 7.071 til statione-
ring 7.919 (2003-opmåling). Nuværende stationeringer er vist i Tabel 2.1, Figur 2.5 
og Kortbilag 1. I projektområdet er der tilløb fra Hjortkær Bæk. Sneum Å er senest 
blevet opmålt i 2003. 
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Stationering 2003-opmåling (meter)  

7.082 Projektområde opstrøms afgrænsning 

7.492 
Hjortkær Fiskeri stemmeværk.  
Flodemål = 9,37 m DVR90 

7.662 Tilløb Hjortkær Bæk 

7.919 Projektområde nedstrøms afgrænsning 

Tabel 2.1 Nuværende stationeringer i projektområdet.  

 

 

Figur 2.5 Placering af nuværende stationeringer fra Tabel 2.1 i projektområdet (rød streg) 

2.4.3 Afstrømningsmæssige forhold 
I forbindelse med projektet har Miljøcenter Ribe udleveret vandførings- og vand-
standsdata fra DMU-station 350010 ”Sneum Å, Nørå bro”, der ligger ca. 6,8 km ned-
strøms spærringen ved Hjortkær Fiskeri. Data dækker perioden 1990-2006. Målesta-
tionen blev oprettet i 1966. I udgivelsen ”Faglig rapport fra DMU, nr. 340”/2/ er fun-
det afstrømningsstatistik for perioden 1966 til 1998.  

En sammenligning af tidsserierne er vist i Figur 2.6. For at undgå overlap er sam-
menligningen foretaget mellem perioderne 1966-1998 og 1999-2006.  

Værdierne for både sommer, vinter og hele året ligger tæt på hinanden, dog med lidt 
højere værdier for de nyeste data. De maksimale afstrømninger i perioden afviger til 
gengæld en del. I perioden 1966-1998 er den største målte afstrømning således 116 
l/s/km2, mens den tilsvarende værdi i perioden 1999-2006 kun er 73 l/s/km2.  
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Figur 2.6 Sammenligning af arealspecifikke afstrømninger ved Nørå bro for to perioder. 
  

Forskellen skyldes primært måleseriernes forskellige længde, hvilket gør det statisti-
ske grundlag for ekstremhændelserne bedre. Afstrømningen er derfor bestemt på 
basis af perioden 1966-1998, hvor der foreligger afstrømningsdata fra en 32-årig 
periode. Karakteristiske værdier for den arealspecifikke afstrømning fås af /2/ og de 
benyttede værdier er vist i Tabel 2.2. 

 

Sommermiddel 
(l/s/ km2) 

Vintermiddel 
(l/s/km2) 

Medianmaximum 
(l/s/km2) 

10,20 18,65 69,0 

Tabel 2.2 Arealafstrømning i Sneum Å ved Nørå bro (DMU-station 350010) for perioden 1966-
1998. 

 

Ved Nørå bro har Sneum Å et akkumuleret opland på 223 km2. Ved projektområdets 
opstrøms grænse ved Hjortkær Fiskeri er det akkumulerede opland 134 km2. I pro-
jektområdet løber Hjortkær Bæk til hovedløbet. Bækken har et opland på 22 km2. De 
forskellige deloplande med tilknyttede vandføringer er vist i Tabel 2.3. 
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Sneum Å - Vandføringer           

     
          
Middel afstrømning   l / s / km2 10.20 18.65 69 
          
Stationering (km)   Tilløb Akkum. Vandføring 

Regulativ 
2003-

opmåling 
Lokalitet Opland Opland 

Sommer-
middel 

Vinter-
middel 

Median-
maks. 

   km2 km2 m3 / sek m3 / sek m3 / sek 

0.000 0.000 Fåborg Fiskeri 35 35 0.36 0.65 2.42 

   Diffust tilløb 1 36 0.37 0.67 2.48 

0.478 0.480 Gejlbæk 10 46 0.47 0.86 3.17 

   Diffust tilløb 1 47 0.48 0.88 3.24 

1.289 1.333 Vester Åstrup Dambrug 0 47 0.48 0.88 3.24 

   Diffust tilløb 1 48 0.49 0.90 3.31 

2.782 2.903 Stødbæk 18 66 0.67 1.23 4.55 

   Diffust tilløb 1 67 0.68 1.25 4.62 

3.682 3.850 Terpling Å 59 126 1.29 2.35 8.69 

   Diffust tilløb 1 127 1.30 2.37 8.76 

5.115 5.357 Fåborg-Gestlunde Bæk 5 132 1.35 2.46 9.11 

   Diffust tilløb 2 134 1.37 2.50 9.25 

6.755 7.082 Hjortkær Fiskeri 0 134 1.37 2.50 9.25 
   Diffust tilløb 0 134 1.37 2.50 9.25 

7.306 7.662 Hjortkær Bæk 22 156 1.59 2.91 10.76 

   Diffust tilløb 1 157 1.60 2.93 10.83 

7.870 8.203 Grisbæk 14 171 1.74 3.19 11.80 

   Diffust tilløb 7 178 1.82 3.32 12.28 

9.577 10.051 Endrup Mølle Dambrug 0 178 1.82 3.32 12.28 

   Diffust tilløb 2 180 1.84 3.36 12.42 

13.025 13.678 Ravnsø-Størsbøl Bæk 17 197 2.01 3.67 13.59 

   Diffust tilløb 0 197 2.01 3.67 13.59 

13.216 13.878 Vibæk 23 220 2.24 4.10 15.18 

   Diffust tilløb 3 223 2.27 4.16 15.39 

14.409 15.285 Nørå Bro   223 2.27 4.16 15.39 
Tabel 2.3 Beregnede vandføringer ved udvalgte lokaliteter i Sneum Å. Værdier fremhævet med 
fed skrift bliver benyttet i denne rapport. 

 
  

2.4.4 Hydraulisk modstand 
Den hydrauliske modstand varierer over året som følge af en række processer, fx 
ruheden omkring bundformer og mængden af vandplanter i vandløbet. Den vigtigste 
påvirkning i danske vandløb stammer fra grødevæksten, som i sommerperioden gi-
ver væsentlig højere vandstand end tilsvarende vandføringer vil give om vinteren. 
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Ud fra den udleverede dataserie, indeholdende målinger af vandstand og vandføring  
i Sneum Å ved Nørå bro, er modstandens årlige variation blevet beregnet for perio-
den 1990-2002. Resultaterne heraf er vist i Figur 2.7. 

Modstanden er som nævnt størst om sommeren, med beregnede Manningtal mellem 
7 og 12. Om vinteren, hvor det meste af grøden er væk, ligger M-værdierne væsent-
ligt højere. 

På baggrund af disse resultater, er der benyttet Manningtal på 10 og 20 for hhv. 
sommer- og vinterperioden i projektberegningerne ved Hjortkær Fiskeri. 

Manningtallets variation over året 
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Figur 2.7 Beregnet årsvariation i den hydrauliske modstand, udtrykt ved Manning-tallet (M), 
ved DMU-station 350010 ”Sneum Å, Nørå bro”.  

 

2.4.5 Okkergrøft 
Oplandsstørrelser er bestemt ud fra højdekurver med 25 cm ækvidistance. Placerin-
gen af de enkelte deloplande er vist i kortbilag 3. 

Grøftens samlede opland er bestemt til 148,5 ha. Arealerne af deloplandende til ho-
veddrænet, sidedrænet og den nordlige grøft er bestemt til hhv. 118,48 ha, 8,16 ha 
og 1,14 ha. Der foreligger ikke vandføringsmålinger fra grøften. Afstrømningen er 
derfor bestemt ud fra arealafstrømninger ved sommermiddel, vintermiddel og medi-
anmaksimum for Sneum Å. Disse udgør hhv. 10,20 l/s/km2, 18,65 l/s/km2 og 69 
l/s/km2. 

De beregnede vandføringer for de enkelte deloplande er vist i nedenstående tabel: 
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Vandføringer i okker-
grøftens deloplande 

Sommermiddel 
(l/s) 

Vintermiddel  
(l/s) 

Medianmaksimum 
(l/s) 

Hoveddræn 12,08 22,10 81,75 

Sidedræn 0,83 1,52 5,63 

Grøft nord 0,12 0,21 0,79 

Tabel 2.4.  Vandføringer i tilløb til okkergrøften. Værdierne er beregnet ud fra arealafstrømnin-
ger for Sneum Å og oplandsarealer bestemt ud fra højdekurver med 25 cm ækvidistance 

 
Størstedelen af vandtilførslen til grøften ud for projektområdet sker gennem hoved-
drænet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ref. 0774810S/Hjortkærprojektforslag december 2009 17/57 

2.5 Arter og naturtyper 
2.5.1 Snæbel 

Snæblen er en laksefisk og er nært beslægtet med den almindelige helt. 
Den er truet af udryddelse og opført på Habitatdirektivets Bilag IV, som en art, der 
skal ydes streng beskyttelse.  
 
For at sikre fri passage ved Hjortkær Fiskeri for snæblen skal projekteringen udføres 
under hensyntagen til fiskens præferencer, formåen og behov. Det er bl.a. vigtigt at 
bemærke, at snæblen hører til kategorien af fisk ”dårlige svømmere”. Den er ikke i 
stand til at passere selv mindre opstemninger som den ved Hjortkær Fiskeri. Den 
kan bl.a. ikke springe over forhindringen som laks og ørred er i stand til. Derfor er 
arten i dag alene knyttet til den del af vandløbet, der ligger nedstrøms den nederste 
opstemning i vandsystemet. Den kan heller ikke passere opstrøms i hurtigt strøm-
mende vand, hvis der ikke er strømlæ med vandhastigheder mellem 0,2-0,5 m/s. 
Det er specielt vigtigt med strømlæ ved bunden og langs bredderne, hvor der er lavt 
vand, da de dårligere svømmere primært bevæger sig opstrøms langs bredderne/5/.  
 
Snæblen er ikke i stand til at passere de nuværende forhold ved opstemningen ved 
Hjortkær Fiskeri på grund af faldet og for høje strømhastigheder, jf. ovennævnte. 
Hjortkær Fiskeri udgør derfor en totalspærring for fiskenes opstrøms vandringer til 
egnede gydepladser. 
 
Da vandløbet er reguleret langs med dambrugsarealerne med ringe variation og fysi-
ske forhold, er der i dag dårlige gyde- og opvækstforhold for snæblen på lokaliteten. 
 

2.5.2 Øvrige arter, som indgår i udpegningsgrundlaget 
Ud over snæbel indgår flod- og bæklampret i udpegningsgrundlaget for habitatområ-
de nr. 79, Sneum Å og Holsted Ådal. Både flod- og bæklampret blev registreret ved 
sidste undersøgelse af fiskebestandene i Sneum Å systemet i 2001 /15/. Bæklampret 
blev i undersøgelsen vurderet at være almindelig i Sneum Å systemet. 

Laks og havlampret blev ligeledes registeret i undersøgelsen. Laks og havlampret er 
henholdsvis bilag II+V og II arter efter habitatdirektivet. De er dog ikke del af ud-
pegningsgrundlaget for habitatområdet.  

Lampretterne hører som snæblen til gruppen af fisk ”dårlige svømmere”. De er ikke i 
stand til at passere selv mindre opstemninger som den ved Hjortkær Fiskeri. Både 
faldet og strømhastighederne er for store. Hjortkær Fiskeri udgør derfor en total-
spærring for lampretternes opstrøms vandringer til egnede gydepladser. 
 
Som forholdene er i dag, hvor Hjortkær Fiskeri er nedlagt og en del af opstemningen 
er fjernet vil laksen, som er en god svømmer, der kan springe over forhindringer, 
være i stand til at passere opstemningen og vandre opstrøms.  
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Udover de nævnte fiskearter er odderen en del af udpegningsgrundlaget, og er i ba-
sisanalysen /11/ angivet at forekomme et enkelt sted i vandløbssystemet. Det vur-
deres, at det meste af vandløbssystemet er et potentielt levested for arten. 

2.5.3 Andre arter 
I ovennævnte undersøgelse af fiskebestanden blev der registreret i alt 13 forskellige 
fiskearter i Sneum Å systemet. Ørred og ål var de hyppigst forekommende i syste-
met. Rødlistearten elritse vurderes også at være almindelig i Sneum Å systemet. Af 
andre registrerede arter kan nævnes 3-pigget hundestejle og strømskalle samt andre 
almindeligt forekommende ferskvandsfisk.  

Faldet ved opstemningen ved Hjortkær Fiskeri med høje strømhastigheder vurderes 
at være en betydelig spærring for disse fiskearters vandringer i vandløbet (på nær 
ørreden). 

Som forholdene er i dag, hvor Hjortkær Fiskeri er nedlagt og en del af opstemningen 
er fjernet vil ørreden i lighed med laksen være i stand til at passere opstemningen 
og vandre opstrøms.  

2.5.4 Naturtyper 
I udpegningsgrundlaget indgår ud over 3260 vandløb med vandplanter de terrestri-
ske naturtyper 6210 Kalkoverdrev, 6230 Surt overdrev, 6430 Urtebræmmer samt 
7230 Rigkær /11/.  

Ca. 1 km opstrøms dambruget er udpeget områder med naturtypen 7230 Rigkær 
/18/. Esbjerg kommune har den 24. september 2008 besigtiget projektområdet og 
en strækning op til 200 m opstrøms. Der blev ikke konstateret rigkær. Der er iflg. 
/11/ ikke foretaget en kortlægning af naturtypen 6430 Urtebræmmer i habitatområ-
det, men den vurderes at forekomme spredt i vandløbssystemet. Rambøll vurderer, 
at den potentielt kan forekomme i projektområdet, der generelt har fugtige og næ-
ringsrige forhold.  De øvrige terrestriske naturtyper er ikke kortlagt fra projektområ-
det eller de nærmeste omgivelser.  

2.5.5 §3 områder 
Opstrøms og nedstrøms dambruget ligger udstrakte område udpeget som §3 enge 
(Kortbilag 2).  

I projektområdet hvor okkergrøften er beligende, foreligger data fra en besigtigelse 
udført af Ribe Amt i 1999 /18/. Lokaliteten er en kultureng, påvirket af grøftning. I r 
forbindelse med besigtigelsen blev lokaliteten af Ribe Amt værdisat til C, dvs. lille 
naturværdi. Ovenfor projektområdet ligger et moseområde, der ligeledes blev besig-
tiget i 1999 af Ribe Amt. Dette område består af rørsump/kær af lysesiv, og er vær-
disat med en lille naturværdi (C) (Kortbilag 2). 

På den modsatte side af vandløbet ligger et engområde, som ved en besigtigelse af 
Ribe Amt i 2000 blev karakteriseret som et overgangsfattigkær med lille naturværdi 
(C). 
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Ca. 500 m nord for dambruget ligger udpegede § 3 mose-, hede- og overdrevsområ-
der (Kortbilag 2). 

 

2.6 Vandkvalitet 
2.6.1 Kemisk Vandkvalitet 

Væsentlige punktkilder i Sneum Å-systemet er dambrug. Hovedparten af disse bliver 
enten nedlagt eller overgår til miljøvenlig produktion, hvilket må forventes at forbed-
re vandkvaliteten i systemet betragteligt. 

Sneum Å er ikke væsentligt påvirket spildevandsudledning eller okker /12/. Hjortkær 
Bæk er dog meget okkerbelastet, ligesom grøften der afvander det østlige engområ-
de.  

I Figur 2.8 ses de kortlagte, okkerpotentielle områder omkring Hjortkær Fiskeri. Ok-
kerpotentielle områder er udpegede lavbundsarealer, hvoraf en del er kortlagt for 
svovlsurhed (pyritindhold). Okkerkortlægningen blev gennemført i 1981-84 i henhold 
til lov nr. 57 af 18. februar 1981 efter hvilken, der skulle foretages en kortlægning af 
potentielt svovlsure jorder i Jylland.  
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Figur 2.8 Okkerpotentielle områder omkring Hjortkær Fiskeri. Store områder af oplandet til 
Hjortkær Bæk er klassificeret som Klasse I: ”områder med stor risiko for okkerudledning” (rød 
farve). Figur fra Arealinfo.dk  

 
I lavbundsområderne i Hjortkær Bæks opland er over halvdelen af de undersøgte 
profiler stærkt forsurede, og dermed potentielle okkerudledningskilder.  
 
Ved feltbesigtigelser den 1/11 og 29/11 2007 blev der iagtaget okker i Hjortkær 
Bæk. Særligt ved besigtigelsen sidst i november var vandet fuldstændig rødt. Det 
havde regnet kraftigt i dagene op til, og udvaskningspotentialet var derfor stort.  
 
Mængden af okker har stor indflydelse på overlevelseschancer for æg gydet af både 
laks, ørred og snæbel /11/. En stor okkertilførsel i vintermånederne er derfor yderst 
uheldig. Det er på den baggrund, at projektet vedr. tilkastning af okkergrøften er  
igangsat.   
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Figur 2.9 Hjortkær Bæk i projektområdet fotograferet ved besigtigelse den 29/11 2007. Be-
mærk den kraftige rødfarvning, som skyldes vandets høje koncentration af okker 

 

2.6.2 Vandkvalitet i forbindelse med okkergrøften 
Ifølge kortlægningen af okkerpotentielle områder (Fig. 2.8) er der ikke risiko for ud-
vaskning af okker i projektområdet. Det er der dog umiddelbart sydfor. Eftersom der 
er konstateret kraftig okkerpåvirkning af drænvandet, er det synligt at okkerkort-
lægningen ikke er fuldkommen. Dertil kommer, at en stor del af drænets opland lig-
ger udenfor det undersøgte område. 

Ved en besigtigelse kunne det konstateres at vandet i grøften var rødt af okker og at 
der var okkerudfældninger på vandplanterplanter og rør.  

Hoveddrænet var tilstoppet på besigtigelsesdagen og drænvandet løb derfor til grøf-
ten langs terrænoverfladen, jf. figur 2.10. Det tilførte vand fremstod rent og klart, og 
der blev ikke observeret okkerudfældninger inden udløbet i grøften, på trods af at 
strømningen var turbulent og derfor har vandet været iltholdigt. Kilderne til okkeren 
i grøften skal derfor søges andre steder end i oplandet til hoveddrænet.  

Som tidligere nævnt må det forventes at der optræder pyrit og jern i reduceret form 
i de vandlidende jordbunde på engarealet. Med anlæggelsen af grøften er dræningen 
af engen blevet forbedret og grundvandsstanden sænket. Hermed er de øvre lag 
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blevet iltet og jernet i pyritten frigivet. Når vandet bliver iltet udfældes de jernholdi-
ge okkerforbindelser, hvilket giver vandet i grøften den røde farve. 

Selve anlæggelsen af grøften har altså mangedoblet okkerudvaskningen fra engarea-
lerne. Udvaskningen kan stoppes ved at hæve vandstanden i området, så jordbunds-
forholdende igen bliver anaerobe og jernet dermed immobiliseres. 

 
Figur 2.10. Billede til venstre: Drænudløb i okkergrøften. Det er hoveddrænet til højre i billedet. 
Billede til højre: Hoveddrænet var stoppet på besigtigelsesdagen og vandet løb derfor til grøf-
ten på terrænoverfladen. Bemærk der ikke er okkerudfældninger i vandet. 

2.6.3 Biologisk Vandløbskvalitet (DVFI) 
Med henblik på at beskrive den biologiske vandløbskvalitet, er bedømmelsesmetoden 
Dansk Vandløbsfauna Indeks (DVFI) udviklet /9/. DVFI omfatter 7 faunaklasser, hvor 
faunaklasse 1 svarer til særdeles ringe biologisk vandløbskvalitet og faunaklasse 7 til 
særdeles god biologisk vandløbskvalitet. For et vandløb med B2-målsætning som 
Sneum Å, skal faunaklassen være 5 (svarende til god biologisk vandløbskvalitet) 
eller højere.  

Det tidligere Ribe Amt bedømte årligt den biologiske vandkvalitet opstrøms og ned-
strøms Hjortkær Fiskeri med følgende resultater /10/: 

Nedstrøms Marts 2003 Marts 2004 Marts 2005 

Faunaklasse  4 4 4 

Vandplanter - Vandpest - 

Fysiske forhold Dårlige Dårlige Dårlige 

Opstrøms Marts 2003 Marts 2004 Marts 2005 

Faunaklasse  4 4 5 

Vandplanter Græsfam. - - 

Fysiske forhold - Dårlige  Dårlige 
Tabel 2.5. Målinger af Dansk Vandløbsfauna Indeks (DVFI) ved Hjortkær Fiskeri. 
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Det fremgår af tabellen, at kun i et tilfælde har den biologiske vandkvalitet været 
tilfredsstillende, og i de øvrige tilfælde har den biologiske vandkvalitet været noget 
forringet. En vigtig årsag vurderes at være de dårlige fysiske forhold i vandløbet. 
Udledning af iltforbrugende organisk stof fra dambrug opstrøms kan også have be-
tydning. 

2.6.4 Vandplanter 
I vandløbssystemet er fundet en række vandplantearter og -slægter. Omkring Hjort-
kær Fiskeri er der kun fundet få vandplanter, idet der nedstrøms er fundet vandpest 
/10/. Vandpesten er ikke velegnet som gydested for fiskearter. Grødebanker af 
vandranunkel, vandstjerne og mærke er mere velegnede som gyde- og opvækstom-
råde for flere fiskearter.  

Den lave dækningsgrad kan skyldes dårlige fysiske forhold i vandløbet som f.eks. 
ustabil bund samt at grødevæksten først for alvor sætter ind sidst på foråret, når 
vandtemperaturen stiger. At væksten i denne periode er voldsom kan ses på det 
kraftige fald i Manningtallet henover sommeren. At den hydrauliske modstand mere 
end fordobles skyldes primært grødens indflydelse på strømningen i vandløbet, og 
som resultat heraf bliver vandstanden højere.  

 

2.7 Tekniske anlæg  
 

2.7.1 Ledningsoplysninger 
Rambøll har indhentet ledningsoplysninger via ledningsejerregisteret LER. Af de 
modtagne oplysninger fremgår det at der ligger et 10 kV EL-kabel, TDC-kabel og 
vandledning i adgangsvejen fra nord til fiskemesterboligen. Der udover ligger der 10 
kV Elkabel og TDC-kabel umiddelbart vest for projektområdet, samt 10 kV El-kabel 
nord for området, der krydser Sneum Å øst for projektområdet. Der er ikke fundet 
ledninger i okkerprojektområdet. 

Ledningernes placering fremgår af Kortbilag 10. 

2.7.2 Broer 
Der er flere broer på dambruget, dels vejbroen, en skinnebro ind i området mod øst, 
samt tre gangbroer mod syd (Fig. 2.11).  
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Figur 2.11 Gangbroer mod syd 

 

2.7.3 Tekniske anlæg på dambruget 
På dambruget findes flere tekniske anlæg: Fiskemesterbolig, diverse betonbygvær-
ker for ind- og udløb m.m., træspuns omkring damme, master til fuglenet, fuglenet 
og diverse rør til ind- og udløb af damme. Omkring dammene findes både PVC-rør og 
trykimprægneret træ. 

Ud over disse tekniske anlæg findes der damme og kanaler. 

 

2.8 Arkæologiske forhold  
Der er ikke registreret fredede fortidsminder inden projektområdet jf. 
www.miljoeportalen.dk. Der er registreret en bronzealdergrav på grænsen til pro-
jektområdet på Matrikel nr. 8 ved dambruget /16/. Projektforslaget er sendt til udta-
lelse hos Varde Museum. 



 

Ref. 0774810S/Hjortkærprojektforslag december 2009 25/57 

3. Beskrivelse af projekt 

Det foreslåede projekt ligger meget tæt op ad dispositionsforslaget. Det har dog ikke 
været nødvendigt at grave en dyb sø af hensyn til jordbalancen. Okkergrøften belig-
gende opstrøms projektområdet tilkastes og der etableres overrislingsanlæg på eng 
området. Vandstanden i området hæves til omkring kote 9,80 m DVR 90. 

Projektforslaget er vist i Kortbilag 4. samt for okkergrøftens vedkommende Kortbilag 
5. 

3.1 Vandløb og søer 
Projektforslaget er baseret på en genslyngning af Sneum Å, hvor det nye vandløb 
tilnærmelsesvist følger fiskedamme og bagkanalen. I dispositionsforslaget blev det 
antaget at vandspejlsfaldet fra stemmeværket kunne optages over de nye slyngnin-
ger.  

I projekteringsfasen er det blevet klarlagt, at 16 centimeter af faldet ikke kan opta-
ges på denne måde. Det blev besluttet at lade dette fald blive fordelt over den op-
strøms strækning, så indgriben i vandløbets naturlige længdeprofil ved konstruktion 
af ensartede stenstryg med lille variation kunne undgås.  

3.1.1 Genslyngning af Sneum Å 
Fra station 7.317 til station 7.683 bliver der anlagt 4 slyngninger med gennemsnitlig 
bundbredde, bundhældning og anlæg på hhv. 6,5 meter, 0,83 ‰ og 0,5 m/m. Da 
stemmeværket nedlægges og åen føres tilbage til et naturligt forløb, bliver stræknin-
gen fuldt passabel for snæbel. 
 
Hældningen på 0,83 ‰ er fundet ved først at sammenligne længden af det nuvæ-
rende vandløb med vandløbslængden midt i 1800-tallet. Det ”naturlige” fald blev 
derefter beregnet ved at dele det nuværende fald med den historiske vandløbslæng-
de.  
 
Vandløbet anlægges så et naturligt stryg-høl-forløb (riffle-pool på engelsk) vil udvikle 
sig gennem svingene, jf.  Figur 3.1. Slyngningen foretages ved at lade vandløbet 
slynge sig frem og tilbage mellem den eksisterende bagkanal og det nuværende 
vandløb. Disse strækninger kommer til at udgøre toppen af mæanderbuerne, hvor de 
naturlige høller vil udvikle sig. De lige strækninger mellem svingene føres igennem 
eksisterende damme, og et lag gydegrus udlægges over en strækning på 15-20 me-
ter.  
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Figur 3.1 Illustration af de topografiske forhold i et mæandrerende vandløb set ovenfra, med 
angivelse af tvær- og længdeprofiler. Figur fra /6/. 

 

Gydegruset placeres i et 30-40 cm tykt lag over den udgravede bund med gennem-
snitlig hældning som beskrevet ovenfor. Denne indsnævring af strømningens tvær-
snitsareal giver en forøget vandhastighed og vandspejlsfald over strygene. Princip-
kitse af tværprofiler over stryg er vist som tværsnit A og D i Figur 3.1.  

Gydebankens sammensætning har afgørende betydning for laks og ørreds gydesuc-
ces, da en grov grusblanding forbedrer ilttilførslen til æggene. Det anbefales at be-
nytte en blanding bestående af 60-65 % nøddesten (16-32 mm) og 35-40 % singles 
(32-64 mm), suppleret med enkelte store sten udlagt på strategiske steder i stryget. 
De mindre kornstørrelser, som i forhold til gydningen ikke er så gode, skal nok ind-
finde sig under anlægsarbejdet eller ved partikeltransport i vandløbet /5/. 

Strygene vil desuden blive konstrueret med lavvandede områder af 10-30 centime-
ters vanddybde langs kanterne, hvor fiskeynglen får gode opvækstbetingelser. I dis-
se områder vil der blive udlagt et tyndt lag af nøddesten, som giver skjul til ynglen, 
hvilket øger den potentielle yngeltæthed.     

Beregninger af vandhastighed udført ved hjælp af Manningformlen, viser at hvert 
stryg udløser 5 cm af faldet ved vintermiddelvandføring. Dette giver en gennemsnit-
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lig strømhastighed på 0,59 m/s, hvilket er indenfor den hastighed som laks og ørred 
foretrækker at gyde i /5/. 

I svingenes ydersider udgraves en fordybning svarende til det naturlige høl vist i 
tværsnit B og C ovenfor. Indersiden af svingene anlægges med et fladt anlæg, mens 
der ikke ændres på bundforholdene her i de nuværende kanaler. Dette skaber plads 
til aflejring af sandbanker i svingenes indersider, også kaldet pointbarrer. Disse vil 
fungere som sedimentmagasiner for den øgede mængde af eroderet materiale, som 
vil forekomme i en tilpasningsperiode umiddelbart efter projektets færdiggørelse.  

Pointbarres evne til at opmagasinere sand under lav vandføring, frigive det til trans-
port under høj vandføring og indfange det igen når vandføringen efter en flom mind-
skes, repræsenterer en væsentlig mekanisme til opretholdelse af en naturlig bundty-
pevariation (herunder tilstædeværelsen af grusede partier) i vandløb med sandvan-
dring. 

Under udgravningen af det nye vandløbstracé vil Rambølls tilsynsfolk instruere en-
treprenøren i at udgrave tværsnittene efter den ovenfor beskrevne variation. Variati-
onen er ikke beskrevet i den digitale terrænmodel. 

3.1.2 Hjortkær Bæk 
Forløbet af Hjortkær Bæk ændres ikke væsentligt. Sammenløbet med Sneum Å bli-
ver på samme sted.  

3.1.3 Lavvandede søer 
Den naturlige udvikling af åer i smeltevandsdale efterlader kun søer i form af afsnø-
rede slyngninger (hesteskosøer). En fortsat udvikling af hesteskosøer vil kun kunne 
ske i et gensnoet vandløb, som også i en landskabssammenhæng vil være optimal. 
En hesteskoforment sø etableres som en naturlig del af vandløbet nedstrømsden 
sidste vandløbsslyngning. Blinde vandløbsafsnit undgås af hensyn til risiko for, at de 
komme til at virke som smoltfælder. .  

3.1.4 Opfyldning af okkergrøft 
Okkergrøftens beliggenhed og omgivelser  er vist i Kortbilag 5.  

Opfyldningen af okkergrøften kræver ca. 600 m3 jord, som tilføres udefra, da Es-
bjerg Kommune kan stille ren overskudsjord til rådighed.  

Afstrømningen fra området vil herefter ske som diffus afstrømning gennem de lavt-
liggende dele af engarealet. Udløbet til åen vil ske gennem en lavning i levéen. Lav-
ningen ligger i kote 9,75 m DVR90 og dette niveau er bestemmende for vandstanden  
på engarealet, der vil have karakter af våd eng.. 
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3.2 Terrænregulering 
Det kommende terræn vil bestå af 3 arealtyper: våde enge, tørre enge og tørt byg-
gefelt. Placeringen af de forskellige elementer kan ses i kortbilag 4. 

3.2.1 Våde enge 
De våde enge etableres i udvalgte områder langs vandløbet. Ved vandløbsbrinken 
bliver engene anlagt i niveauer svarende til sommermiddel-vandstanden. Områderne 
etableres med et lille fald mod vandløbet, så vandet kan strømme mod vandløbet 
efter oversvømmelser. 

Ved høje vandføringer vil de lavtliggende, våde enge blive oversvømmet. I vinterpe-
rioden kan oversvømmelserne vare et stykke tid, og engene vil i sådanne situationer 
fremstå som lavvandede søer.  
 
I projektområdet anlægges 4 områder med lavtliggende, våde enge: 3 langs Sneum 
Å og 1 langs Hjortkær Bæk. Uden for projektområdet vil engområdet nedstrøms den 
opfyldte okkergrøft antage karakter af våd eng. 
 

3.2.2 Tørre enge 
Terrænhævninger mellem de oversvømmede arealer skal forhindre, at vandet ved 
sædvanlig stor vandføring strømmer hurtigt fra sø til sø i den svagt hældende ådal. 
Engen øst for dambruget bliver oversvømmet ved stor vandføring, som det sker i 
dag fra svinget opstrøms dambruget. Disse engarealer vil være relativt tørre, og 
derfor velegnede til afgræsning. De to slambassiner i den sydligste del af projektom-
rådet fyldes op til terræn. 

3.2.3 Tørt terræn 
Området ved de eksisterende bygninger bliver udlagt som tørt byggefelt. Niveauet 
ved den nuværende parkeringsplads bevares, mens terrænet vest herfor planeres og 
hæves til samme niveau efter nedbrydning af tekniske anlæg. Figur 3.2 viser et ud-
snit af dette område.  
 
Omkring stien der går mod syd langs Sneum Å bibeholdes det nuværende terræn, 
inklusiv træer. En 20 meter lang strækning af det nuværende åløb langs fiskeme-
sterboligen opfyldes, hvorefter niveauet hæves til 9,5 m DVR90. Dette gøres for at 
undgå oversvømmelser i flomsituationer. 
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Figur 3.2 Del af arealet som bliver hævet og inkluderet i det tørre område. 

 

3.3 Jordbalance 
Opmåling af de eksisterende damme og kanaler i projektområdet er blevet udført 
med differential-GPS af landinspektørfirmaet LIFA A/S. Denne målemetode giver en 
usikkerhed på de målte koter på ca. +/- 2 cm, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt 
præcist i denne sammenhæng. Den efterfølgende terrænmodellering er foretaget i 
3D-applikationen NovaPoint af Rambøll. 

Jordbalancen er beregnet ud fra det opmålte terræn og volumen af det nye vand-
løbstracé. Disse er trukket fra hinanden, og niveauet af de omkringliggende arealer 
er fastlagt vha. en itereringsproces. Herefter kan områder hvor hhv. påfyldning og 
afgravning af jord identificeres, og jordmængderne, som skal flyttes, beregnes. Jord-
flytningskort er vist i Kortbilag 11. 

Komprimeringen efter udjævningen med dozer vil erfaringsmæssigt være bedre end i 
digerne omkring dammene. Det er derfor vigtigt at indregne et ”overskud” af jord på 
ca. 25 % for at opnå de projekterede terrænkoter. Dette er gjort ved at multiplicere 
afgravningsmængderne med 0,75 i beregningerne af jordbalancen. 
 
Ud over det opmålte område blev der indregnet jordmængder fra tilstødende arealer, 
som også vil blive berørt af jordflytning. Den endelige jordbalance, med afgravning 
og påfyldning i de enkelte delområder, er vist i Tabel 3.1. 
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Som det ses er der et underskud på ca. 3000 m3. Erfaring fra lignende projekter vi-
ser dog at sådanne beregninger er behæftet med stor usikkerhed. Det er derfor vig-
tigt at have nogle stødpuder i anlægsfasen, i form af områder hvor der kan graves 
eller udlægges jord i tilfælde af hhv. underskud og overskud af jordmængder. I det 
aktuelle tilfælde har projektet mulighed for at få tilført billig jord udefra. 

I den viste jordbalance er de tørre engarealer hævet med 15 centimeter. Den endeli-
ge opfyldning i denne bufferzone fastlægges under anlægsarbejdet. 
 

Jordbalance Hjortkær Fiskeri 

Område Flade Areal Jordflytning (m3) 

  
m 

DVR90 
m2 Påfyldning Afgravning 

0.75 x 
afgravning 

Difference 

Terrænmodel - 23381 3217 6191 4643 -1426 
Opfyldning uden for opmåling 8.00 210 210 0 0 210 
Åløb efter 1. sving - - 770 0 0 770 
Åløb efter sø inkl. udløbska-
nalkanal - - 1040 0 0 1040 
15 cm hævning af tørre enge 9.00 6000 900 0 0 900 
Opfyldning af 2 slambassiner - - 665 0 0 665 
Opfyldning af okkergrøft 
Uden for projektområde - - 600 0 0 600 
          
Samlet Jordbalance           2759 
Tabel 3.1 Jordbalance for det skitserede projekt. Der er indregnet en kompaktion af det opgra-
vede jord på 25 procent. Der er udregnet et jordunderskud på 465 m3.  

 

3.4 Nedbrydning 
Der udføres nedbrydning og lovlig deponering af betonbygværker, træspunsvægge 
og rørinstallationer med tilløb og udløb fra dammene. Nedbrydningen beskrives nøje-
re i udbudsmaterialet. 
 
Bygværker af beton, træspunsvægge og rør, master og fuglenet nedbrydes og bort-
skaffes. Trykimprægneret træ og PVC-rør skal bortskaffes særskilt. 

Fiskemesterbolig bevares. 

Betonkonstruktioner der ligger dybere end 1 m under fremtidigt terræn fjernes ikke. 

Arbejdet skal foretages som selektiv nedbrydning og alle arbejder skal foregå i 
overensstemmelse med NMK 96, arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1502 af 21. 
december 2004 (bekendtgørelse om asbest) og arbejdstilsynets AT-vejledning C.2.2 
om asbest. 
 

3.5 Broer, veje og andre tekniske anlæg 
De eksisterende stibroer og vejbroen over bagkanalen bevares. Skinnebroen nedbry-
des, da vandløbet på dette sted opfyldes. Den eksisterende bro over udløbet fra 
bagkanalen vil fortsat kunne anvendes som adgang til arealet øst for den genslynge-
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de Sneum Å i et tracé, der følger det eksisterende dige, idet svingene placeres i bag-
kanalen.  
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4. Vurdering af konsekvenser 

4.1 Vandstande, vandføringer og vandhastigheder  
Vurdering af vandføringer og vandstande er foretaget for tre situationer, der repræ-
senterer hhv. sommermiddel, vintermiddel og medianmaximum.   

Vandføringen i Sneum Å i projektområdet er bestemt på baggrund af den arealspeci-
fikke afstrømning fra vandløbsstation DMU nr. 350010, som beskrevet i afsnit 2.4.3. 
Den beregnede vandføring hhv. ved indløbet til projektområdet og ved udløbet efter 
tilløb af Hjortkær Bæk er vist i nedenstående tabel. 

Lokalitet Stationering 
(m) 

Opland 
(km2) 

Sommer-
middel 
(m3/s) 

Vintermid-
del 
(m3/s) 

Medianma-
ximum 
(m3/s) 

Indløb til 
projektom-
råde 

7.082 134 1,37 2,50 9,25 

Udløb af 
projektom-
råde 

7.919 156 1,59 2,91 10,76 

Tabel 4.1: Vandføring   
  

4.1.1 Vandløbsmodel 
Vandstanden er beregnet ved opstilling af en vandløbsmodel i Mike 11. Der er taget 
udgangspunkt i opmålingen fra 2003, hvor der foreligger tværsnitsprofiler i digital 
form. Stationeringen i opmålingen afviger noget fra stationeringen angivet i regulati-
vet. Stationeringen fra opmålingen er anvendt ved beregningerne.  

Vandløbsmodellen er opstillet for strækningen af Sneum Å fra st. 0 til st. 15.285, 
samt de nedre 3,4 km af Agerbæk, der ligger umiddelbart opstrøms Fåborg Fiskeri. 
For Agerbæk er opmåling fra 1992 anvendt. Den nedre rand er lagt ved vandløbssta-
tion DMU nr. 350010 ved Nørå bro, hvor der er opstillet en Q/h relation for vinter og 
sommer, til bestemmelse af vandstand ved de benyttede vandføringer. Vandstanden 
ved den nedre rand er vist i Tabel 4.2. 

Afstrømningssituation 
Vandføring ved Nørå bro 

Vandstand ved Nørå bro 
(m DVR90) 

Sommermiddel afstrøm-
ning 

2.275 2,99 

Vintermiddel afstrømning 4.159 3,15 

Medianmaximum af-
strømning 

15.387 4,22 

Tabel 4.2: Vandstand ved nedre modelrand st. 15.285   
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Afstrømningen er indlagt i vandløbsmodellen ved et opstrøms tilløb, enkelttilløb, 
samt diffuse tilløb baseret på oplandet til hver enkelt delstrækning. Afstrømningen i 
de forskellige strækninger fremgår af Tabel 2.3. 

Der er i modellen benyttet forskellige Manningtal for sommer- og vinterforhold. Vari-
ationen i Manningtallet er beregnet på baggrund Q og H-data fra vandløbsstation 
DMU nr. 350010 for perioden 1990-2001 som beskrevet i afsnit 2.4.4. 

På baggrund af dette er der benyttet et Manningtal på 10 for sommerforhold og et 
Manningtal på 20 for vinterforhold.    

4.1.2 Eksisterende forhold for dambruget 
Vandstanden er beregnet for de eksisterende forhold, der er defineret som vand-
standen under drift af dambruget.  

Det er antaget at vandstanden ved stemmeværket er i flodemål kote 9,37 (DVR90) i 
sommermiddel- og vintermiddelsituationen. I modellen er vandstanden fastholdt i 
flodemål ved at indlægge et overløb, der justeres ind så opstrøms vandstand svarer 
til flodemål.  

Ved medianmaximum afstrømning er det antaget at sluserne i stemmeværket er 
åbne. 

Vandstanden i projektområdet er vist i nedenstående tabel og i bilag 4.1 er vand-
standen ved de tre afstrømningssituationer vist i et længdeprofil. 

Lokalitet Vandstand i 
sommermiddel 
situation (DVR90) 

Vandstand i 
vintermiddel situa-
tion (DVR90) 

Vandstand i 
medianmaximum 
situation (DVR90) 

Opstrøms grænse 
af projektområde  

9,55 9,53 10,09 

Nedstrøms stem-
meværket (40 m 
nedstrøms) 

8,78 8,75 9,50 

Nedstrøms grænse 
af projektområde 

8,56 8,52 9,32 

  Tabel 4.3:Beregnede vandstande for referenceforhold 

 

Vandstanden er stort set ens i sommermiddel og vintermiddelsituationerne. 
Vandspejlskoten falder svagt med 0,4 ‰ fra opstrøms grænse af projektområdet til 
kote 9,37 ved stemmeværket. Over stemmeværket er der et fald i vandspejlskoten 
på ca. 0,6 m. Fra stemmeværket til nedstrøms grænse af projektområdet falder 
vandspejlet med 0,7 ‰ til kote 8,56.  

I medianmaksimum situationen er der jævnfør antagelserne ikke noget fald i vand-
spejlet over stemmeværket. Ved stemmeværket ligger vandspejlskoten 20 cm over 
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flodemål og har yderligere et kraftig fald på 2,5 ‰ fra 200 m opstrøms stemme-
værket til stemmeværket.  Ved opstrøms grænse af projektområdet står vandspejlet 
i kote 10,09. Efter stemmeværket falder vandspejlet svagt, og står ved nedstrøms 
grænse af projektområdet ca. 0,8 m højere end ved middelafstrømning. 

4.1.3 Projektforslag for dambruget 
I Tabel 4.4 er den beregnede vandstand vist for enkelte lokaliteter og i bilag 4.2 er 
vist et længdeprofil med beregnede vandstande. 

Lokalitet Vandstand i 
sommermiddel 
situation (DVR90) 

Vandstand i 
vintermiddel situa-
tion (DVR90) 

Vandstand i 
medianmaximum 
situation (DVR90) 

Opstrøms grænse 
af projektområde  

9,34 9,38 10,00 

Nedstrøms stem-
meværket  

8,85 8,94 9,45 

Nedstrøms grænse 
af projektområde 

8,56 8,53 9,30 

  Tabel 4.4:Beregnede vandstande for projektforslag. 

 

I projektområdet ligger den beregnede vandstand i vintermiddelsituationen lidt over 
vandstanden i sommermiddelsituationen.  

Vandstanden opstrøms projektområdet ligger ca. 20 cm lavere i projektforslaget end 
ved de eksisterende forhold i begge middelsituationer. Ved medianmaksimum er 
vandstanden ca. 10 cm lavere. I vintermaksimumsituationen er forskellen dog udlig-
net ca. 200 m opstrøms projektområdet, og i sommermiddelsituationen er forskellen 
udlignet ca. 700 m opstrøms projektområdet. Sammenligninger af vandstande op-
strøms for projektområder før og efter projektets gennemførelse kan ses i Bilag 4.4 
og Bilag 4.5.   

Engarealet øst for projektområdet bliver i dag oversvømmet når åen går over sine 
bredder ved det vinkelrette sving i station 7.313. En sammenligning af vandstanden i 
svinget før og efter projektet er vist i Tabel 4.5. Vandstanden efter projektets gen-
nemførelse ligger 15-25 cm lavere end da dambruget var i drift. Engarealet vil derfor 
blive oversvømmet mindre hyppigt, og græsningstilstanden bliver dermed bedre 
bedre. 

Afstrømning 
Nuværende vand-
stand (m DVR980) 

Projektvandstand 
(m DVR90) 

Forskel (cm) 

Sommermiddel 9,45 9,20 25 

Vintermiddel 9,45 9,30 15 

Medianmaksimun 9,90 9,70 20 
Tabel 4.5 Sammenligning af vandstande ved det vinkelrette sving i station 3.313.  
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Ved den nedstrøms grænse er vandstanden efter projektgennemførelse stort set den 
samme som ved de eksisterende forhold i alle tre situationer.  

I sommermiddelsituationen falder vandspejlet jævnt hen over slyngningerne dog 
med et kraftigere fald hen mod slutningen af slyngningerne, hvormed hastigheden 
forventes at stige. Dette ses også med et kraftigere fald i vintermiddelsituationen. 
Efter slyngningerne flader vandspejlet ud i både sommer- og vintermiddel situatio-
nerne.  

I medianmaksimumsituationen sker størsteparten af vandspejlsfaldet gennem pro-
jektområdet umiddelbart opstrøms slyngningerne, hvorefter vandspejlet flader ud.  

Nedstrøms for det tidligere stemmeværk ligger vandstanden hhv. for sommer- og 
vintermiddelsituationerne 7 cm og 19 cm højere i projektforslaget end ved eksiste-
rende forhold. Ved medianmaksimum ligger vandstanden ved projektforslaget ca. 5 
cm under de eksisterende forhold, og er under flodemål.  

4.1.4 Eksisterende forhold for okkergrøften 
Hoveddrænets bund ved udløbet i okkergrøften er indmålt til kote 9,27 m DVR90. På 
besigtigelsesdagen lå vandstanden i grøften i samme niveau. Til at beskrive de eksi-
sterende drænforhold i området er denne kote derfor benyttet i beregningerne. 

Den beregnede dræntilstand ved et vandspejlsniveau svarende til hoveddrænets 
underside er vist i Kortbilag 8 og figur 4.3. Kortbilaget viser afstanden mellem ter-
rænoverfladen og grundvandsspejlet. Det ses at størstedelen af engen har en dræn-
dybde over 50 cm, hvilket klassificeres som relativt tørre enge. Kun områderne langs 
grøften og arealet umiddelbart vest for drænudløbene er dræntilstande under 50 cm, 
svarende til relativt våde enge med indslag af åbne vandflader. 

I praksis er dræntilstanden på de lavtliggende engarealer i projektområdets sydlige 
del dårligere end vist på kortet, idet vandstanden her snarere er bestemt af vand-
standen i åen end af vandstanden i okkergrøften. Dette kunne observeres på besigti-
gelsesdagen, hvor der var sump og frit vandspejl på engen til trods for at vandstan-
den i grøften lå i kote 9,27 m DVR90. Vandstanden i åen lå omkring kote 9,80 m 
DVR90, hvilket korresponderer med den høje vandstand på engen. 

De beregnede drændybder på det nordlige engareal er nok mere retvisende, idet 
grøften her ligger midt i engen, hvilket giver en mere effektiv dræning af arealet. På 
besigtigelsesdagen fremstod området da også forholdsvist tørt selvom vandstanden i 
åen lå omkring kote 10 m DVR90. Grøftens bundniveau blev indmålt til kote 8,9 m 
DVR90 og vandspejlet til ca. 9,3 m DVR90. Da terrænet ligger omkring kote 10,1 m 
DVR90 kan det konkluderes at det nordlige engareal blev afvandet af okkergrøften 
på besigtigelsesdagen. 

Drænrørets vandføringsevne er beregnet ved hjælp af Colebrook og White´s formel 
for strømning rør opstillet i et regneark, hvor vandføringen i røret bestemmes ud fra 
vandstandene i hver ende af røret. Beregningerne er foretaget for et 280 meter langt 
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rør med en diameter på 30 cm og bundkoter op- og nedstrøms på hhv. 11,00 m 
DVR90 og 2,256 m DVR90.  

Dimensionerne er baseret på de udførte opmålinger. Da drænrøret var stoppet til på 
måledagen, er de målte vandstande i grøften opstrøms for røret ikke repræsentative 
for forholdene når drænet fungerer korrekt. Den opstrøms vandstand i beregninger-
ne er derfor blevet reguleret så gennemstrømningen i røret svarer til sommermiddel, 
vintermiddel og medianmaksimumvandføringerne.  
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Figur 4.1.  Rørberegning for en vintermiddelvandføring på 22,1 l/s i hoveddrænet og en vand-
stand i okkergrøften på 9,27 m DVR90. Vandstanden opstrøms er 11 cm over rørindløbets bund    

   
Et eksempel på en rørberegning er vist i figur 4.1, som viser de beregnede vand-
stande i drænrøret under eksisterende forhold ved en vintermiddelafstrømning. 
Vandstanden i grøften opstrøms står i kote 11,11 m DVR90, svarende til 11 cm over 
rørindløbets bund.  

Det ses at strømningen ikke benytter hele rørets tværsnitsareal i størstedelen af rør-
længden, idet røret kun er fuldtløbende de nederste 15 meter. 

Ved sommermiddelvandføringen på 12,1 l/s står vandet 8 cm over rørindløbets bund 
og der er frit vandspejl i hele rørets længde. For at røret skal kunne tage en medi-
anmaksimumvandføring på 82 l/s skal vandstanden opstrøms være 17,3 m DVR90. 
Dette er ikke muligt, da terrænet omkring den opstrøms grøft ligger mellem kote 12 
m DVR90 og kote 13 m DVR90. Grøften vil derfor gå over sine bredder ved vandfø-
ringer lavere end medianmaksimum. 

Vejen mellem grøften og marken som hoveddrænet gennemløber er indmålt til kote 
12,29 m DVR90. Ved denne vandstand kan drænrøret lede ca. 50 l/s.  



 

Ref. 0774810S/Hjortkærprojektforslag december 2009 37/57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.2.  Stensikring af overløb fra grøft 

 

Vandføringer over 50 l/s vil resultere i oversvømmelse af vejen og marken vest for 
vejen. Lodsejer oplyser at grøften hyppigt oversvømmer vejen i den nuværende si-
tuation, hvor drænet ikke har fungeret korrekt. Det har derfor været nødvendigt at 
stensikre den del af vejen hvor overløbet sker. Stensikringen er vist i figur 4.2. 

4.1.5 Fremtidig dræntilstand i okkergrøft området 
Projektforslaget indebærer at grøften sløjfes ud for det tidligere Hjortkær Fiskeri, 
hvilket medfører at vandstanden i projektområdet vil variere med vandstanden i 
Sneum Å. Udløbet sker gennem en lavning i kote 7,75 m DVR90. Vandstanden ud for 
drænrørene vil derfor typisk ligge omkring kote 9,80 m DVR90 i middelsituationer. 
Denne vandstand er derfor benyttet som grundlag for konsekvensvurderingen. 

Dræntilstanden på engarealet ved en vandstand i kote 9,80 m DVR90 er vist i kortbi-
lag 9 og figur 4.3 nedenfor. 
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Figur 4.3. Sammenligning af drændybder ved vandstand i kote 9,27 (tv) og vandstand i kote 
9,80 (th). Blå arealer repræsenterer åbne vandflader. Projektet vil særligt påvirke de nordlige 
engarealer, idet drængrøften bliver sløjfet. De sydlige engarealer er allerede sumpede under de 
eksisterende forhold, hvilket skyldes at vandstanden er styres af vandstanden i åen og ikke 
vandstanden i okkergrøften 
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Figuren viser at dræntilstanden på engarealerne forringes som følge af den hævede 
grundvandsstand. Særligt de nordlige enge bliver påvirket da grøften nedlægges og 
grundvandsstanden fremover styres af vandstanden i Sneum Å. 

De sydlige enge vil primært bestå af sumpede områder med 0-25 cm til grundvands-
standen, samt områder med åbne vandflader. Som tidligere nævnt vil påvirkningen 
af de lavtliggende arealer mellem å og grøft næppe blive så voldsom som figurerne 
viser, idet grundvandsstanden allerede i dag kontrolleres af vandstanden i Sneum Å. 

De lave områder tæt på okkergrøften er klassificeret som åben vandflade ved pro-
jektforslaget. Disse områder vil opleve den største forringelse af dræntilstanden som 
følge af vandstandshævningen, idet de under de eksisterende forhold afvandes af 
okkergrøften.  

Marken øst for okkergrøften vil få en anelse forringet dræntilstand. Området hvor 
grundvandet står mindre end 1 meter under terræn rykker således 20-30 meter mod 
øst som følge af projektet.  

Drænrørets vandføringsevne efter projektets gennemførelse er beregnet med en 
vandstand ved rørudløbet i grøften på 9,80 m DVR90. Rørberegningen for vintermid-
delvandføring er vist i figur 4.4. 

Den beregnede vandstand opstrøms ligger i kote 11,11 m DVR90, hvilket er 11 cm 
over rørindløbets bund. Vandstanden i drængrøften opstrøms røret vil dermed forbli-
ve uændret ved middelvandføringer.  
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Figur 4.4 Rørberegning for en vintermiddelvandføring og en vandstand i grøften nedstrøms på 
9,80 m DVR90, som er den forventede vandstand i den lavvandede sø efter projektets gennem-
førelse. Vandstanden opstrøms er 11 cm over rørindløbets bund. Røret er fuldtløbende de ne-
derste 125 meter. 
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Forskellen består i at drænrøret bliver fuldtløbende over en længere strækning, hvil-
ket skaber et øget tryk i røret, som dermed kan lede den samme vandmængde ved 
uændret vandstand opstrøms. Røret bliver således fuldtløbende de nederste 125 
meter efter projektets gennemførelse mod 15 meter ved de eksisterende forhold. 

Ved sommer middel står vandet også 8 cm over rørindløbets bund. Røret er fuldtlø-
bende de nederste 50 meter, mens der ved de eksisterende forhold er frit vandspejl i 
hele rørets længde. Ved medianmaksimum skal vandstanden opstrøms være 18,5 m 
DVR90, hvilket ikke er muligt. Drængrøften vil derfor også efter projektets gennem-
førelse oversvømme det omkringliggende terræn under ekstremhændelser. 

Ved en vandstand på 12,29 m DVR90, svarende til situationen hvor vejen ved dræn-
rørets indløb bliver oversvømmet, har røret en vandføringsevne på 44 l/s. Dette er 
12 procent lavere end for de eksisterende forhold, hvor røret kan lede 50 l/s ved 
samme vandstand. 

Overordnet bliver drænrørenes effektivitet ikke negativt påvirket af projektet ved 
middelvandføringer. I ekstremsituationer hvor røret er fuldtløbende i hele længden, 
reduceres vandføringsevnen en smule i forhold til den nuværende situation. 

Dræntilstanden af marken som ligger umiddelbart øst for okkergrøften vil blive på-
virket på de strækninger hvor røret er fuldtløbende. Dette har dog primært betyd-
ning i sommerperioden. Her er trykniveauet i rørets nederste 50 meter beregnet til 
kote 9,95 m DVR90, hvilket er 15 cm højere end vandspejlet i den kommende sø.  

Området hvor drændybden er en meter eller derunder vil derfor brede sig lidt længe-
re mod øst end vist i figur 4.3. Grænsen vil ligge tæt på 11 meter-højdekurven, som 
er vist på begge figurer. Størstedelen af marken vil således stadig have forhold hvor 
drændybden er mere end 1 meter. 

4.1.6 Fremtidig arealanvendelse i okkergrøft området 
Grundvandsstandstanden hæves med ca. 50 cm på engen som følge af nedlæggel-
sen af okkergrøften.  

Effekten vil være størst på de nordlige enge, hvor drændybden bliver omkring 50 cm 
mod 1 meter ved eksisterende forhold. Engene bliver dermed så fugtige at de ikke 
vil kunne dyrkes. Derimod vil det stadigt være muligt at afgræsse dem i sommerpe-
rioden. 

Engarealet mod syd er allerede vandlidende under de eksisterende forhold, idet 
grundvandsstanden i dag varierer med vandstanden i Sneum Å. Projektet forventes 
ikke at påvirke arealanvendelsen af disse områder væsentligt. 

 Arealerne i umiddelbar nærhed af den uberørte del af grøften, vil opleve en vand-
standshævning på 50 cm. Store dele af disse områder vil ligge hen som sump eller 
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åbent vandspejl, og områderne vil derfor ikke kunne afgræsses fremover. I den eksi-
sterende situation er disse dele af engarealerne under tilgroning og henligger som 
krat med fugtig jordbund. Det må forventes at krattet vil brede sig til de sumpede 
områder hvis der ikke foretages vedligehold af arealerne.  

Dyrkningsforholdene på markerne som afvandes af hoveddrænet forventes ikke at 
blive påvirket væsentligt. 

4.2 Fremtidige regulativmæssige forhold  
Ændringen i vandløbets skikkelse indenfor projektområdet i forhold til regulativet er 
sammenfattet i Tabel 4.6. Det skal bemærkes at stationeringen i regulativet ikke er 
identisk med stationering i opmålingen fra 2003 som beregningerne bygger på.  

Regulativ Projektforslag Bemærk-
ninger Statione-

ring  
Bundkote 
DVR90 

Fald   
‰ 

Bund-
bredde 

(m)  

Statione-
ring 

Bundkote 
DVR90 

Fald 
‰ 

Bund-
bredde 

(m)  

6785 8,35 x x 7085 Uændret x x 
Start af 

projektom-
råde 

      
Uænd-

ret 
Uænd-

ret 
 

7017 8,26 0,4 4,0 7317 8,39 x x 
Slyngninger 

start 
         

7190 8,24/7,29 x x 7554 8,20 0,83 6,5 
Stemme-

værk 
         

7283 7,36   7683 8,09 x x 
Slyngninger 

slut 
  0,4 3,0      

7363 7,33   7763 Uændret   
Hjortkær 

bæk 

7418 7,31 x x   
Uænd-

ret 
Uænd-

ret 
 

  0,4 4,0      

7620 2,83 x x 8020 Uændret x X 
Slutning af 
projektom-

råde 
Tabel 4.6: Ændring i regulativmæssige forhold 

 

På strækningen i projektområdet bliver vandløbet 100 m længere på grund af slyng-
ningerne. 

Bundniveauet, der er angivet for projektforslaget, er bundniveauet udregnet på bag-
grund af middelhældningen gennem slyngningerne. På de lige stræk, hvor der an-
lægges gydestryg, vil bundniveauet være 30 cm højere end det angivne.  

Ved start af slyngningerne er bundniveauet i projektforslaget hævet forhold til regu-
lativet. Bundhældningen gennem slyngningerne er ca. dobbelt så stor som hældnin-
gen på strækningen i regulativet. Umiddelbart opstrøms for stemmeværket bliver 
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bundkoten i projektforslaget og regulativet ens. Faldet på næsten en meter over 
stemmeværket gør at regulativkoten ligger væsentlig lavere nedstrøms stemmevær-
ket. 

 Ved slutningen af slyngningerne ligger bundkoten i projektforslaget også højere end 
regulativkoten. Beregningerne viser derfor et vandspejlsfald hvor vandløbet kommer 
ned i sit oprindelige leje.  Dette vil dog blive udjævnet efterhånden som der aflejres 
sand på strækningen, hvilket forventes at ske kort tid efter åbningen af de nye 
slyngninger.   

Vandløbsbunden er derudover udlagt med en større bundbredde i projektforslaget 
end den er i regulativet.  

Det skal bemærkes at bundkoten opstrøms for stemmeværket er lavere i opmålingen 
fra 2003 end hvad der er beskrevet i regulativet.   

4.3 Åbeskyttelseslinie  
Åbeskyttelseslinien vil få et andet forløb, men det vil ikke få konsekvenser for eksi-
sterende bygninger. Der vil blive foretaget terrænreguleringer, som vil kræve di-
spensation fra åbeskyttelseslinien. 

4.4 § 3 områder  
§ 3 engområderne ved projektområdet forventes generelt ikke at blive mere fugtige 
end i den nuværende situation. I en stor del af projektområdet vil der opstå vådom-
råder med våde enge, tørre enge, lavvandede og dybere søer samt et varieret vand-
løb, hvilket i forhold til de tilgroede damme forventes at resultere i et langt mere 
varieret plante- og dyreliv.  

§ 3 engområderne op til et par hundrede meter opstrøms projektområdet forventes 
at blive lidt mindre fugtige i den mest vandløbsnære del, som følge af at vandstan-
den bliver ca. 20 cm lavere ved den øvre grænse af projektområdet end under de 
nuværende forhold. Forholdene vil på denne strækning imidlertid afspejle det nye og 
langt mere naturlige forløb af vandløbet.  

Nedstrøms forventes ikke ændringer i § 3 områdernes tilstand, da vandstanden ikke 
ændres som følge af projektet. 

I okkerprojektområdet vil vandstandshævningen på engene gøre den nordlige del af 
projektområdet mere fugtigt. Området bør stadig afgræsses for at forhindre tilgro-
ning. I den sydlige del af projektområdet vil der blive sump evt. perioder med frit 
vandspejl. I forhold til den eksisterende situation med lille naturværdi i området vil 
der opstå en mere varieret flora som følge af betydeligt mere varierede fugtigheds-
forhold med elementer af eng og kærflora. § 3 områderne opstrøms og nedstrøms 
projektområdet samt på den anden side af vandløbet vurderes ikke at ville blive på-
virket. 
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4.5 Arter og naturtyper 
4.5.1 Snæbel 

Projektet vil forbedre passagemulighederne for snæbel og andre fisk.  

De projekterede vandhastigheder på strygene ligger inden for det interval, som 
snæbel er i stand til at vandre igennem. Projektet forventes derfor at sikre uhindret 
passage for snæbel til opstrøms vandløbsstrækninger, hvor åens naturlige forhold er 
bevaret med mange fine gydepladser.   

Desuden vil genslyngningen af vandløbet igennem dambrugsarealet med varierede 
strøm- og bundforhold skabe nye gydeområder for snæblen, hvor der vil være egnet 
bundsubstrat, som snæblens klæbrige æg kan sætte sig fast på. Såfremt genslyng-
ningen kombineres med ophør af grødeskæring forbedres gydebetingelserne på loka-
liteten yderligere.  

Snæbellarverne vil også have gode muligheder for at finde egnede opvækstområder 
med lave strømhastigheder og små vanddybder gennem etablering af de lavvandede 
vandområder langs vandløbet og varierede strøm- og dybdeforhold i selve vandløbet. 

Gennemførellse af okkerprojektet vil mindske udvaskningen af okker væsentligt, 
hvilket vil gavne vandløbets plante- og dyreliv. Under reducerede og sure forhold vil 
der frigives ferrojern (Fe2+), der er giftig for fisk og smådyr. Ferrojern vil i vandløbet 
udfældes til okker, der kan sætte sig på fiskenes gæller, på smådyr, vandløbsplanter 
og på bunden. Desuden kan okkerpartikler sætte sig i ørredæggenes porer, hvorved 
de kommer til at mangle ilt. Projektet vil derfor gavne fiskene nævnt i udpegnings-
grundlaget samt de øvrige fisk, der forekommer i vandløbssystemet.  

Desuden vil projektet gavne smådyrslivet og derved øge den biologiske vandløbskva-
litet. 

 

4.5.2 Øvrige arter, som indgår i udpegningsgrundlaget  
De projekterede forhold vil forbedre forholdene for bæk- og flodlampret, som også 
indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Havlampretten, som også er fun-
det i Sneum Å systemet, vil ligeledes få forbedret livsbetingelserne.  

Projektet vil bl.a. sikre vandhastigheder på strygene, som hav- og flodlampretten er 
i stand til at passere, således at de kan vandre op i vandløbet og finde egnede gyde-
pladser med bl.a. grusbund. Det samlede gyde- og opvækstareal for disse fisk vil 
derfor forbedres betragteligt. 

Udlægningen af grusbanker på lokaliteten forventes også at have en gavnlig effekt 
på lampretternes gyde- og opvækstmuligheder.  

Bæklampretten har ikke i samme grad som de ovennævnte lampretter behov for at 
vandre, da den lever hele sit liv i vandløbet. I gydeperioden formodes det dog, at 
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fiskene bevæger sig op- og nedstrøms i vandløbet for at finde gydepladserne og 
artsfæller, hvorfor uhindret passage i vandløbet også har en positiv effekt på 
bæklampretten. 

Tiltagene vurderes at ville forbedre bevaringsstatus for ørred og laks væsentligt. De 
projekterede forhold på strygene med gydegrus, lave strømhastigheder og fine op-
vækstforhold langs bredderne vil skabe optimale gyde- og opvækstmuligheder for 
orred og laks på lokaliteten. Samtidig vil projektet skabe uhindret passage til yderli-
gere gyde- og opvækstområder opstrøms og hermed bidrage til, at bestandene i 
fremtiden kan blive selvreproducerende.  

Den samlede smoltproduktion i vandløbet forventes at ville øges betragteligt som 
følge af adgangen til den opstrøms strækning med mange gyde- og opvækstområ-
der. Dette vil i betydelig omfang vil modvirke et mindre smolttab i de lavvandede 
søer. 

Som levested for odder forventes det nye og mere varierede forløb at byde på flere 
fødemuligheder og skjulesteder til gavn for arten. 

4.5.3 Andre arter 
Projektet forventes at forbedre livsbetingelserne for andre fiskearter som eksempel-
vis ål, 3-pigget hundestejle, strømskalle og rødlistearten elritse, som er fundet i 
Sneum Å systemet, ved at skabe varierede fysiske forhold i vandløbet med gode 
livsbetingelser for fiskene.  Disse fiskearter vil igennem projektet desuden sikres 
uhindret passage op- og nedstrøms i vandløbet, idet strømhastighederne igennem 
strygene ikke er kritiske for disse arter.  

Invertebratfaunaen og andre dyrearter vil også for få forbedrede forhold, da der ska-
bes kontinuitet i vandløbet ved at spærringen ved stemmeværket bliver fjernet. 
Gennemførelse af okkerprojektet vil formindske okkerpåvirkningen og dermed gave 
smådyrslivet. 

4.5.4 Naturtyper 
Som nævnt i afsnit 2.5.4, er naturtypen 6430 Urtebræmmer den eneste af de udpe-
gede terrestriske naturtyper, der kan tænkes at forekomme i projektområdet. Det 
nye vandløbstracé med våd og tør eng vurderes at give muligheder for at denne na-
turtype kan indfinde sig/fortsætte med at eksistere i projektområdet. Den formind-
skede udvaskning af okker vil gavne vandkvaliteten i Sneum Å, og dermed styrke 
naturtypen 3260 Vandløb med vandplanter. Den forøgede vandstand i okkerprojekt-
området vil give forbedrede muligheder for dannelse af naturtypen 7140 Hængesæk 
og andre kærsamfund dannet flydende i vand samt 7230 Rigkær. 

4.6 Vandkvalitet  
4.6.1 Kemisk vandkvalitet 

Gennemførelse af projektet vurderes at have en positiv indflydelse på omsætningen 
af kvælstof. Omsætningen forøges ved den længere opholdstid samt etablering af 
periodevist oversvømmede områder i forbindelse med vandløbet. Den stedvise hæv-
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ning af vandstanden i området vil formindske udvaskningen af okker. Gennemførelse 
af okkerprojektet med tilkastning af okkergrøften samt etablering af overrisling vil 
reducere okkerudvaskningen og dermed forbedre vandkvaliteten i Sneum Å. 

4.6.2 Biologisk vandløbskvalitet (DVFI) 
Den biologiske vandløbskvalitet ventes at blive forbedret som følge af en gennemfø-
relse af projektet, idet vandløbets fysiske form og skikkelse vil blive mere varieret og 
der vil blive skabt mere varierede strømningsforhold og fri passage. Dette giver flere 
levesteder for planter og dyr, samt bedre fødemuligheder og muligheder for skjul. 
Som oven for nævnt vil smådyrslivet ligeledes gavnes ved gennemførelse af okker-
projektet. 

4.7 Sedimenttransport 
Vestjyske vandløb er præget af sandvandring. En typisk værdi for frigørelsen af sand 
i oplandet til disse vandløb er 26 t/km2 pr. år. Ca. halvdelen af dette transporteres 
som bundtransport og halvdelen som suspenderet transport.  

Det genslyngede forløb forventes at danne grundlag for videretransport af det tilførte 
materiale på en sådan måde, at opretholdelse af en naturlig variation i materialety-
perne i å-lejet bliver sikret. Herved vil det kunne undgås at morfologisk korrekt ud-
lagte gydegrusbanker tilsander. Processen som sørger for dette, er beskrevet mere 
detaljeret nedenfor. 

Sediment transport gennem mæandersving er primært præget af to sekundære 
strømninger se Fig. 4.5. I den opstrøms del af et sving, hvor hovedstrømningen som 
resultat af forrige sving, er placeret i den inderste side, møder denne den grunde del 
af svingets inderside (starten på pointbarren) som en forhindring. Det resulterer i at 
der opstår en udadrettet sekundær strømning. 
 

 
Figur 4.5. Sekundære strømninger gennem et mæandersving 

    
Efterhånden som strømningen længere inde i svinget antager en krum bane - dikte-
ret af svigets krumningsradius - kommer centrifugalkraften til at spille en vigtig rolle. 
Vandet kommer til at stå højere i ydersiden af svinget, og der opstår en balance mel-
lem centrifugalkraften og den (som følge af det skrå vandspejl) indadrettede tryk-
kraft.  
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Da førstnævnte imidlertid, pga. hastighedsfordelingen, er større end middel for oven 
og mindre end middel for neden, introduceres der også en ubalance. For oven bety-
der denne at vandet tvinges til at strømme udefter og for neden, at det tvinges til at 
strømme indefter. Denne sekundærstrømning kaldes heliciodalstrømning. Det er den 
samme strømning, som er ansvarlig for at teblade samles i en tekops midte, når 
vandet i koppen roterer. 
 

 
Figur 4.5. Den skiftende placering af zonen med størst bundforskydningsspænding gennem et 
mæandersving. Samtidig er det vist hvorledes sedimentet passere gennem svinget i relation til 
dets kornstørrelse 

 
Samlet betyder disse sekundærstrømninger, at den grove del at materialet introdu-
ceres i svingets inderside (Figur 4.5) og passerer tværs gennem svinget, sammen 
med zonen med størst bundforskydningsspænding. Denne bane ender i svingets 
yderside i den nedstrøms ende, hvor skiftet til det næste sving med modsat krum-
ning finder sted.  
 
Den fine del at det transporterede materiale vil være mere modtageligt for påvirk-
ning af helicoidalstrømningen end den grove del. Det hænger sammen med at mate-
rialets tendens til at glide ned ad den skrånende pointbarside afhænger af korndia-
meteren i tredje potens, mens tendensen til at følge strømningen afhænger af korn-
diameteren i anden potens. Det fine materiale passerer derfor svinget i en bane, der 
stort set kan opfattes som modsat den der er gældende for det grovere materiale.  
 
I den centrale og nedre del af mæandersving har heliciodalstrømningen typisk så 
meget magt, at en væsentlig del af det transporterede materiale bringes indefter til 
opbygning af pointbarren. Denne aflejring foregår i cykler. Under stigende vandføring 
betyder justeringerne til de ændrede morfodynamiske forhold, at pointbarren erode-
res, mens den i den efterfølgende aftagende vandføring atter bliver bygget op. På 
den måde er pointbarrer væsentlige som lagre for sand ved moderate vandføringer. 

De projekterede slyngninger er anlagt så de kan udvikle sig naturligt efter ovenstå-
ende principper. Dette sikrer som nævnt, at sand kan transporteres gennem vand-
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løbsstrækningen samtidig med at områder med grus holdes fri for finkornet sedi-
ment.  

4.8 Landskab 
Det tilstræbes at give åen et mere naturligt snoet forløb. Samtidig fjernes diget der 
adskiller de tidligere fiskedamme fra engområdet. Denne nordlige del af arealet er 
meget åbent og indrammes af træbevoksninger på begge sider, der understreger 
terrænets former. 

Omkring det tørre terræn, der bevares i projektet i midten af området, sker der en 
indsnævring af ådalen. Dette understreges yderligere af bevoksninger og de eksiste-
rende bygninger. På den baggrund opleves projektområdet som flere separate rum, 
der veksler imellem flade åbne arealer og mindre lukkede arealer, hvilket er medvir-
kende til at skabe variation. 

I tilknytning til bygningerne er der etableret en række stier og broer, som så vidt 
muligt vil blive bevaret til gavn for den rekreative udnyttelse.   

I den vestlige del af området bevares Hjortkær Bæk i store træk i sit nuværende 
forløb, hvilket også bevirker at den eksisterende bevoksning bestående af mindre 
buske og træer ligeledes bevares.  

 

Fig. 4.7. Bro i den nedre del af projektområdet. 

Ved at nedlægge okkergrøften fjernes det markante landskabelige ar på engarealet, 
som grøften i dag udgør. De nordlige enge vil stadig kunne afgræsses og området vil 
også fremover fremstå som lysåbne engarealer. 

De lavvandede og sumpede områder vil falde fint ind i landskabet, da sådanne om-
råder er naturligt forekommende i et ådalslandskab, som okkerprojektområdet ligger 
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i. Det eksisterende pilekrat forventes at brede sig til de tilstødende, vandlidende 
engarealer. 

De tilstødende marker som, ligger i den østlige del af ådalen, vil også fremover kun-
ne dyrkes, idet afvandingsforholdene her ikke påvirkes væsentligt. Samlet set vil 
okkerprojektet ikke påvirke det markante kulturlandskab af ådalstypen, som projek-
tet ligger i. 

4.9 Broer, bygninger og andre tekniske anlæg 
De eksisterende stibroer og vejbroen over bagkanalen bevares. Skinnebroen vil blive 
fjernet. Den eksisterende bro over udløbet fra bagkanalen vil fortsat kunne anvendes 
som adgang til arealet øst for den genslyngede Sneum Å i et tracé, der følger det 
eksisterende dige, idet svingene placeres i bagkanalen.  

I forbindelse med projektet sænkes vandstanden i middelsituationerne med 30-40 
cm i forhold til da dambruget var i drift. I forbindelse med nedlæggelse af dambruget 
er opstemningspladerne fjernet således at vandstanden allerede på nuværende tids-
punkt er sænket til et niveau svarende til det fremtidige. Det vurderes derfor ikke at 
projektet vil få indflydelse på den eksisterende fiskemesterbolig. 

4.10 Afhjælpende foranstaltninger i anlægsperioden 
I hele anlægsperioden skal der være frit løb i åen. Arbejdet skal derfor planlægges 
således at det eksisterende åforløb ikke lukkes før det nye forløb er etableret. 

Når nedbrydningen er foretaget godkender tilsynet området og kontrollerer at der 
ikke er efterladt ikke-acceptable materialer i området. Herefter indledes reguleringen 
af terrænet ved tilfyldning af dammene og udgravning af det nye åforløb. Terrænre-
guleringen forventes udført med dozer.  

I forbindelse med terrænreguleringen deponeres jord langs det eksisterende åforløb 
der skal tildækkes. Ved denne deponering skal der i videst muligt omfang foretages 
en jordsortering, således at den mest faste del af jorden deponeres i de områder, 
hvor det eksisterende åforløb skal stoppes. Hensigten med dette er at deponere fast 
jord i de områder hvor åforløbet ændres fra eksisterende til nyt. Herved mindskes 
risikoen for at åen vil kortslutte sit tracé ved at genbruge det gamle forløb. 

I det nye åforløb forventes det at strygene kan etableres tørt, mens de skal etable-
res vådt i de områder, hvor de placeres i det eksisterende åforløb. 

Ved de lavvandede søer tilstræbes det at efterlade en midlertidig intern vold mellem 
åen og de lavvandede søer. Herved forventes det at reguleringen i videst muligt om-
fang kan udføres tørt. Når den lavvandede sø er etableret fjernes den midlertidige 
vold så vandet kan ledes ind i det lavvandede område. 

Det nye åforløb etableres således at der kun står små volde tilbage mod det eksiste-
rende åforløb. Vandet lukkes ind i det nye åløb ved at starte nedstrøms med fjernel-
se af de små volde. 
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Okkerprojektet bør gennemføres i en tør periode, hvor vandstanden i projektområdet 
er relativt lav. Anlægsarbejdet bør udføres inden grøften tilkastes nedstrøms i for-
bindelse med naturgenopretningsprojektet ved Hjortkær Fiskeri.  

Arbejdet skal tilrettelægges således at transport i vådområdet begrænses til så små 
områder som muligt. 
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5. Nødvendige tilladelser  

5.1 Vandløbsloven 
Gennemførelse af vådområdeprojekter kræver godkendelse i henhold til Vandløbslo-
ven 

5.2 Naturbeskyttelsesloven 
Projektet kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, både mht. flytning af 
åbeskyttelseslinien og ændringer i terrænet. Desuden skal der søges dispensation til 
ændring i tilstanden i § 3 områder, selv om ændringen formentlig bliver beskeden. 

5.3 Planloven 
Det skal foretages en VVM screening af projektet. Der skal gives landzonetilladelse.  

5.4 Anden lovgivning 
Umiddelbart vurderes det, at der ikke er anden lovgivning, der skal søges tilladelse 
efter. 
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6. Budget 

På baggrund af det udarbejdede projektforslag, samt Rambølls erfaringer fra tilsva-
rende projekter, er der opstillet følgende anlægsbudget. 

Byggeplads Kr. 30.000,- 

Rydning Kr. 160.000,- 

Nedrivning af skinnebro Kr.  35.000,- 

Jordarbejder - terrænregulering Kr. 210.000,- 

Jordarbejder - åløb Kr. 110.000,- 

Stryg og stensikringer Kr. 135.000,- 

Tilkørsel af jord Kr. 216.000.- 

Uforudsete udgifter – 10% Kr. 89.600,- 

I alt Kr. 985.600,- 

 

Priserne er eksklusiv moms og er angivet i prisniveau primo 2009. 

På baggrund af det udarbejdede projektforslag til nedlæggelse af okkergrøften, samt 
Rambølls erfaringer fra tilsvarende projekter, er der opstillet følgende anlægsbudget. 

Byggeplads Kr. 10.000,- 

Rydning Kr. 3.000,- 

–Tilkørsel af jord Kr. 54.000,- 

Jordarbejder – transport og ind-
bygning 

Kr. 15.000,- 

Uforudsete udgifter – 10% Kr. 8.200,- 

I alt Kr. 90.200,- 
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Priserne er eksklusiv moms og er angivet i prisniveau primo 2009. Budgettet er af-
hængigt af om entreprenøren skal udføre arbejdet sammen med de øvrige arbejder 
ved Hjortkær, da transport af en gravemaskine kan øge byggepladsudgiften. I oven-
stående er indregnet en middelstor mobilisering, svarende til enten en lille maskine 
eller at entreprenøren har en større maskine i området. 

Den samlede anlægssum vurderes til ca. 1.1 mill. DKK excl. moms primo/med. 
2009. 
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7. Arbejdsbeskrivelse 

I forbindelse med udbudsprojektet udarbejdes særlig arbejdsbeskrivelse for det sam-
lede arbejde. Beskrivelsen opbygges efter princippet i Vejdirektoratets udbudsmate-
rialer. 

Ud over de tekniske beskrivelser vil arbejdsbeskrivelsen indeholde en beskrivelse af 
arbejdets planlægning, således at det sikres der kan være frit løb i åen under hele 
anlægsperioden. 
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8. Tidsplan 

Udbud og udførelse gennemføres efter nedenstående hovedtidsplan, såfremt de nød-
vendige tilladelser og dispensationer foreligger: 

Udbud:     Primo marts 2010 

Licitation:    Medio april 2010 

kontrakt:     Ultimo april 2010 

Anlægsfase (5-6 uger): Maj-Juni 2010 2010 
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10. Bilag 

Kortbilag 1 Oversigtskort dambrugsområde 

Kortbilag 2 Topografisk kort med matrikelkort, projektafgrænsning, lovmæssige 
bindinger (åbeskyttelseslinie, Natura 2000 udpegning og §3 områder) 

Kortbilag 3 Oversigtskort okkerområde 

Kortbilag 4 Luftfoto med projektforslag dambrug indtegnet 

Kortbilag 5 Projektforslag for okkergrøft 

Kortbilag 6 Okkergrøft. Detailkort med opmålinger 

Kortbilag 7 Okkergrøft. Terrænniveauer på engareal 

Kortbilag 8 Okkergrøft. Drændybder ved eksisterende forhold 

Kortbilag 9 Drændybder ved projektforslag 

Kortbilag 10 Luftfoto med tekniske anlæg og ledningsanlæg indtegnet. 

Kortbilag 11 Jordflytningskort 

Kortbilag 12 Kort med vandløb, deloplande, dambrug og målestationer 

 

Bilag 3.1  Kommende vandstande og koter beregnet ved Manningformlen 

Bilag 4.1  Længdeprofil med vandstand for referencesituation 

Bilag 4.2  Længdeprofil med vandstand for projektforslag 

Bilag 4.3  Tværprofiler 

Bilag 4.4 Sammenligning af vandstande opstrøms for projektområdet ved som-
mermiddel-vandføring 

Bilag 4.5 Sammenligning af vandstande opstrøms for projektområdet ved medi-
anmaksimum-vandføring 

 

 


