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1

Indledning og formål

Endrup Mølle Dambrug blev i juni 2006 opkøbt af Bramming Kommune (og
senere overtaget af Esbjerg Kommune). Naturstyrelsen opkøbte samtidigt
opstemningsretten og foderkvoten. Formålet med opkøbet var at skabe fuld
faunapassage ved Endrup Mølle Dambrug. Nærværende dokument omfatter
et projektforslag, der sikrer faunapassage ved Endrup.
Sneum Å afvander et opland på 510 km2, og løber ud i Vadehavet syd for
Esbjerg. Sneum Å udgør sammen med tilløbet Holsted Å Habitatområde nr.
79, hvor bl.a. snæbel (Coregonus oxyrhynchus) udgør en del af
udpegningsgrundlaget. Snæblen er truet af udryddelse, og er derfor en art,
der skal ydes streng beskyttelse. I Sneum Å er snæblen fuldstændigt afskåret
fra gydeområderne opstrøms Endrup Mølle Dambrug, hvor opstemningen
udgør en effektiv faunaspærring. Det samme gør sig delvist gældende for
laks (Salmo salar). Det er selvfølgelig en forudsætning for de to arters
reproduktionssucces, at der er fri passage til de potentielle gyde- og
opvækstområder i vandløbene.
Sneum Å har et stort potentiale som gyde- og opvækstområde for laksefisk,
og projektet er derfor et vigtigt element i forbindelse med visionerne om at
forbedre vandløbsforholdene og herigennem bevare snæblen og laksen.
Formålet med nærværende projekt er:
·

At forbedre passageforholdene ved Endrup Mølle Dambrug, således at
primært snæblen men også laks samt flod- og bæklampret får fri
adgang til større områder af Sneum Å systemet.

·

At forbedre gydeforholdene for snæbel og laksefisk i forbindelse med
anlægsprojektet.

·

At forbedre opvækstområderne for snæbel og laksefisk i forbindelse
med anlægsprojektet.

·

At sikre uhindret passage for områdets øvrige fauna bl.a. odder og
makroinvertebrater.

·

At reetablere dambrugsarealerne til et rekreativt naturområde. Der
udarbejdes et særskilt projektforslag herpå, som ikke er indeholdt i
nærværende projektforslag.

Projektet finansieres af Esbjerg Kommune og Naturstyrelsens
naturforvaltningsmidler med støtte fra EU's LIFE fond ”Urgent actions for the
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endangered Houting, Coregonus oxyrhynchus”. Projektet udføres for Esbjerg
Kommune og Naturstyrelsen.
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2

Projektområde

2.1

Beliggenhed

Endrup er en mindre landsby beliggende cirka 20 km øst for Esbjerg. Byen
gennemskæres af Sneum å. Endrup Mølle Dambrug er beliggende på
adressen Bygaden 76 i Endrup. De største matrikler på dambruget består af
1dø og 1ec, Endrupholm Hovedgård, Vestre Nykirke i Esbjerg Kommune, med
et samlet areal på ca. 3,5 ha.
På Figur 2-1 præsenteres nogle af de vigtigste elementer indenfor
projektområdet. Foruden selve opstemningen omfatter projektområdet også
en fiskesø umiddelbart nord for Bygade samt et større dambrugsareal syd for
opstemningen.

Figur 2-1 Kortet viser den sydligste del af projektområdet ved projektets begyndelse.
På en del af dambrugsarealet er oprydningsarbejdet påbegyndt, og der er påført jord.
Redskabsskuret er nedrevet.
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2.2

Kulturhistorie

Endrup ligger nær ved herregården Endrupholm, der opstod ved, at kongen
ønskede at samle sit krongods i Østjylland. Han byttede sig derfor til jorden
ved at overdrage Endrupholms jord til adelsmanden Claus Skeel, hvis enke i
1593 solgte gården til Christen Vind. Endrup Mølle er opført i samme periode.
Møllen var oprindelig en kornmølle, og foruden mølleriet blev der drevet
handel med korn og foderstoffer. I forbindelse med modernisering i 1927
blev det gamle vandhjul nedbrudt og erstattet med en turbine.

2.3

Projektafgræsning

Projektområdet er defineret som det areal der bliver påvirket af projektets
gennemførsel. Dette inkluderer matriklerne 1bc, 1hd, 1dz, 1dø, 1ec, 1eb,
1gy, 1gz, 1 aq, 1fø, 6, 3 samt 1gx (alle Endrupholm Hgd., V. Nykirke), 12i
Grisbæk By samt opstrøms i selve Sneum Å til udløbet ved Omme Østre Bæk
umiddelbart opstrøms projektområdet. Matrikler der ikke er ejet af Esbjerg
Kommune forventes kun at blive påvirket minimalt. Det drejer sig om
matriklerne 12i og 3, som forventes at blive lidt tørrere end i dag.
Projektområdet fremgår af Figur 2-2, og matrikelnumre fremgår af Figur 2-3.
En påvirkning defineres både som en fysisk ændring i terræn eller en
hydrologisk ændring større end 10 cm.
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Figur 2-2 Defineret projektområde (vist med rød skravering). Omme Østre Bæk løber i
Sneum Å på vestlige brink lige ved projektområdets afslutning mod nord.

2.4

Eksisterende forhold

2.4.1 Ejerforhold
Af Figur 2-3 fremgår markeret med rødt kryds, hvilke matrikler der ejes af
Esbjerg Kommune.
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Figur 2-3 Projektområdet ved Endrup med matrikelnumre. (Kilde: kort- og
matrikelstyrelsen).

2.4.2 Plan- og miljøforhold
I dette afsnit præsenteres de relevante planforhold indenfor projektområdet:
·

Sneum Å og hele projektområdet er en del Habitatområde nr. 79,
hvor bl.a. Odder, Snæbel, bæk- og flodlampret udgør en del af
udpegningsgrundlaget.

·

Sneum Å er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3, og er samtidig
målsat som laksefiskevand (B2) i Ribe Amts Regionplan 2016.

·
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·

Projektarealerne ligger i et område med almindelig
drikkevandsinteresse.

·

Projektarealerne er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø samt
værdifuldt landskabsområde.

·

Projektarealerne er omfattet af åbeskyttelseslinien, der strækker sig
ca. 150 m på hver side af vandløbet.

·

Stort set alle enge og moser i området opstrøms opstemningen er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Og mange af disse arealer
er A- eller B-målsat i Regionplanen (Figur 2-4), og indeholder en
værdifuld flora (Bilag 4).

·

Forholdene må ikke forringes for arter på Habitatdirektivets bilag IV
over strengt beskyttede arter.

·

Ifølge vandplanen for Hovedvandopland 1.10 Vadehavet forventes
Sneum Å at leve op til kravet om god tilstand i 2015. Under
forudsætning af at opstemningen/spærringen ved Endrup Mølle
fjernes.

·

Fiskesøen er omfattet af lokalplan nr. 503 - for et område til
lystfiskersø ved Endrup.

·

En del af matrikel 12i (Figur 2-3) er udpeget som jordforurening V1
(måske forurenet). Det bemærkes, at dette er den laveste
jordforureningsklasse, og at udpegningen ikke er relevant i forhold til
projektets aktiviteter.
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Figur 2-4 Naturbeskyttelse i området omkring Endrup Mølle Dambrug (Copyright:
KMS).

2.5

Bindinger og krav til opgaveløsningen

Udover de plan- og miljømæssige (Afsnit 2.4.2) forhold er der i praksis en
række forhold/bindinger, som projektforslaget skal tage højde for. Disse
bindinger og krav er som følger:
·

Af hensynet til rigkærene i området må vandspejlet ved udløb fra
Omme Østre Bæk (station 9204) ikke komme under 7,9 m ved
minimumsvandføring - dvs. det må ikke afvige fra den nuværende
situation.

·

Ønsker fra lodsejere langs Vibækvej om at bevare fiskeret.

·

Vandstanden må ikke stige på den del af vandløbet, der løber
parallelt med Vibækvej. Der er hos nogle lodsejere problemer med
oversvømmelser fra dræn- og vandledninger, der løber til åen.

·

Rørlagt vandløb der har udløb i Sneum Å, nedstrøms Endrup Mølle,
skal bibeholde den nuværende afstrømningsmæssige funktion.
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·

Privat rørlagt vandløb, der krydser matrikel 1dø, skal bibeholde den
nuværende hydrauliske funktion.

·

Vandstanden under den eksisterende vejbro ved hovedvejen må ikke
hæves betydeligt i forhold til det nuværende niveau.

·

Det sedimenterede materiale opstrøms mølleopstemningen skal
oppumpes eller -graves og fjernes. Jf. tilladelse af 9. november 2009
”Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til genanvendelse af
tungemetalforurenet åsediment fra Sneum Å til opfyldning af
dambrugsdamme på matrikel nr. 1ec.

·

Fiskesøen nedlægges og inddrages i det nye vandløbsforløb. I den
forbindelse aflyses lokalplanen (nr. 503) for fiskesøen. Søen er i dag
§3-beskyttet, og der er tidligere registreret kransnålalger i den
(Bugtet Glanstråd, Danmarks mest almindelige kransnålalge).

·

En rørledning munder ud i svinget umiddelbart nedstrøms
møllehuset. Under projekteringen sikres det, at vandet fra denne
ledning fortsat kan ledes til åen i fremtiden.

2.5.1 Eksterne interessenter

2.6

·

Danmarks Sportsfiskerforbund

·

Lodsejere i området omkring Endrup Mølle

·

Danmarks Naturfredningsforening

·

Sydvestjysk Sportsfiskerforening

Opmåling og sedimentanalyser

2.6.1 Opmålinger
Der er som en del af projektet foretaget et supplerende nivellement af
området. På dambrugsområdet er der blevet opmålt en række detaljerede
tværprofiler, idet der i bassiner og kanaler er målt til fast bund, med det
formål at få et overblik over behovet for at tilføre jord.
Herudover er indløb til og koter ved fiskesøen, samt enkelte supplerende
vandløbsprofiler blevet opmålt.
Ved opmålingen blev det konstateret, at der flere steder i Sneum å er labilt
sediment, der ”flytter rundt” ved større afstrømninger. I dammene er der en
større mængde organisk materiale, der ved tørlægning vil blive iltet og
formuldet. Der er målt til fast bund i dammene.
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Som supplement til ovenstående målinger, er der ved en feltinspektion
foretaget målinger af vand- og sedimentdybde på enkelte lokaliteter i
fiskesøen og i Sneum Å omkring Endrup Mølle. Generelt var der kun cirka 10
cm blødt sediment på bunden af Sneum Å opstrøms opstemningen. Dette var
vel og mærke i midten af vandløbet. I siderne var der nogle steder op til 1
meter sediment. Dette gælder bl.a. på den østlige bred umiddelbart opstrøms
opstemningen.
I februar 2011 blev der foretaget en genopmåling af bundkoten i
stemmeværket. Resultatet af denne opmåling fremgår af Figur 2-5.

Figur 2-5 Opmåling af bundkote (DVR) i de enkelte kamre i stemmeværket ved
Endrup Mølle. Opmålingen er foretaget af Landinspektørgården, Bramming.

2.6.2 Sedimentanalyser
I forbindelse med projektet er der foretaget analyser af sedimentet i Sneum
Å opstrøms opstemningen samt i fiskesøen. Resultaterne fra de 6 prøver fra
Sneum Å fremgår af Tabel 2-1. Prøverne fordeler sig over de nederste 600
meter opstrøms opstemningen. Analyserne blev foretaget af Eurofins. Som
det fremgår, var der flere af værdierne der overskred Miljøministeriets
kravværdier jf. bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006.
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Tabel 2-1 Analyseresultater fra seks prøvetagninger i 2009 foretaget opstrøms
opstemningen ved Endrup Mølle. De røde tal angiver værdier der overskrider
kravværdierne jf. Miljøministeriet.

Der blev foretaget tre tilsvarende prøver i fiskesøen i december 2010.
Prøverne blev ligeledes analyseret af Eurofins, og der blev i den forbindelse
ikke registreret værdier, der overskred kravværdierne (Tabel 2-2). Samtidig
blev sedimenttykkelsen i søen opmålt på to forskellige lokaliteter. Begge
steder var der 30 cm ned til fast bund.

Tabel 2-2 Analyseresultater fra tre prøvetagninger foretaget i fiskesøen i december
2010.
Emne

pH

Enhed

Tørstof
%

TOC

Bly

Cadmium

(Pb)

(Cd)

mg/kg

mg/k

mg/kg ts.

ts.

g ts.

Chrom

Kobber

(Cr)

(Cu)

mg/kg

mg/kg

ts.

ts.

Kviksølv
(Hg)
mg/kg ts.

Nikkel

Zink

(Ni)

(Zn)

mg/kg

mg/kg

ts.

ts.

P1

7,6

60

12.000

7,5

<0,05

11

4,1

0,04

9,7

45

P2

7,4

61

12.000

7,8

0,27

13

4,5

0,05

13

54

P3

7,5

48

44.000

15

0,17

15

5,6

0,06

24

89
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3

Beskrivelse af projektet

Esbjerg Kommune og Naturstyrelsen er fælles bygherrer på projektet.
Esbjerg Kommune er hovedansvarlig for dambrugsarealets indretning, og
Naturstyrelsen er hovedansvarlig for åens forløb og for faunapassagen.
Formålet med opkøbet af opstemningsrettighederne er bl.a. at skabe
faunapassage forbi dambruget, således at specielt snæbel får adgang til
gydeforhold i den øvre del af Sneum å systemet.
Som følge heraf ønsker bygherrer et projekt gennemført, der inkluderer
følgende aktiviteter:
·

Fjernelse af stemmeværk samt indløbs- og udløbsbygværker m.m.

·

Etablering af stryg, så det nuværende fald over stemmeværket
afvikles, og vandløbsstrækningen bliver passabel for snæbel.

·

Nedbrydning og bortskaffelse af tekniske anlæg (rør, betondæk,
riste, brønde og træ etc.) på dambrugsarealerne.

·

Nedbrydning og opfyldning af damme og kanaler.

·

Interessenters ønsker for adgangsforhold skal indarbejdes i det
omfang, det er muligt.

·

Sedimentbegrænsende foranstaltninger.

·

Etablering af gangbro ca. 70 meter nedstrøms vejbroen.

·

Nedrivning af klækkehus

·

Området etableres med adgangsforhold således, at det reetablerede
område kan benyttes til rekreative formål (særskilt projektforslag)

·

Afvikling af fiskesø

·

Etablering af en sø på det tidligere dambrugsareal (særskilt
projektforslag)

I forbindelse med projektet er der ligeledes en række bindinger på
opgaveløsningen (afsnit 2.5). Det bemærkes, at den binding der kræver, at
vandspejlet ikke må ændres opstrøms Omme Østre Bæk (st. 9204), har
meget stor betydning for den valgte projektløsning. Dette skyldes, at den
umuliggør den mest simple løsning. Nemlig den hvor opstemningen fjernes,
og vandløbet får lov til at grave sig ned til den bundkote, som faldet og
strømhastighederne berettiger til. Baggrunden for bindingen er, at der i
området omkring Omme Østre Bæk findes flere arealer med naturtypen
rigkær. Dvs. beskyttede naturområder med meget høj prioritet. En ændring i
områdets hydrologi vil muligvis påvirke rigkærene på ugunstig vis, hvilket er i
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modstrid med retningslinjerne i naturplanen. Endvidere er der høj risiko for
okkerfrigivelse ved sænkning af vandstanden i området.
Der er i forbindelse med projektet arbejdet med forskellige fremtidige forløb
af Sneum Å. I indeværende projektforslag er det valgt at arbejde videre med
det scenarium, hvor Sneum Å opstrøms opstemning forlægges med et sving
ind igennem den nuværende fiskesø, der følgelig nedlægges. Dette medfører,
at faldet primært udlignes i opstrøms retning. Nedstrøms opstemningen vil
Sneum Å, have samme forløb som hidtil, dog vil bundbredden og faldet øges
på de første cirka 150 meter.

3.1

Nedbrydning af eksisterende bygninger

I forbindelse med projektet skal klækkehuset, beliggende på matrikel 1eb,
nedbrydes og fjernes. Bygningen skal nedbrydes til 0,5 meter under terræn.
Alt miljøbelastende materiale skal bortskaffes efter Esbjerg Kommunes
affaldssorteringsbestemmelser.
Materiale, der ikke er skadeligt for miljøet, indbygges i terrænet.
I området omkring klækkehuset skal de fleste af træerne fældes, således at
området åbnes op, og der skabes overblik over den nedstrøms del af Sneum
Å. Området tænkes indrettet til rekreative formål, og der etableres
parkeringsmuligheder.

3.2

Nedbrydning og afskaffelse af tekniske anlæg

På det tidligere dambrugsareal er der en lang række mindre tekniske anlæg,
som skal fjernes fra arealerne. Det drejer sig om rør (plastik og metal),
jernbaneskinner, ledninger, riste, brønde og evt. trykimprægneret træ. Alt
materiale bortskaffes efter Esbjerg Kommunes affaldssorteringsbestemmelser. Mindre mængder af ikke-imprægneret træ og lignende kan
evt. nedgraves efter aftale med Esbjerg Kommune.
Der er på det tidligere dambrugsareal en række betonanlæg. Disse anlæg
skal alle nedbrydes, og materialet skal bortskaffes efter Esbjerg Kommunes
affaldssorteringsbestemmelser. Det er specielt i området omkring
slambassinet, at der er etableret betonanlæg.
Materiale, der ikke er skadeligt for miljøet, indbygges i terrænet.
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I juni 2010 er ca. 80 % af dambrugsarealet opryddet, dvs. at alle tekniske
anlæg er nedbrudt, og alt miljøskadeligt materiale på denne del af arealet er
fjernet. Der foreligger ligeledes en landzonetilladelse til opbevaring af jord på
arealet.
Dags dato forestår oprydningen af vestlige del af dambrugsarealet fortsat.
Eksempelvis eksisterer det gamle bundfældningsbassin fortsat, og der
forekommer i den forbindelse en del betonelementer. Derudover er der
bevaret enkelte damme, som har til formål at blive brugt til deponering af
oppumpet slam fra Sneum Å og fra fiskesøen.
På den vestlige brink af Sneum Å langs dambrugsarealet er brinkanlæggene
meget stejle. Det drejer sig om den østlige del af matrikel 1ec (Figur 2-3).
Dvs. fra det skarpe sving nedstrøms slambassinet og ned til landevejsbroen.
De nuværende brinkforhold giver både et unaturligt forløb, og desuden ligger
vandløbet stort set skjult som element i landskabet. Desuden er der visse
steder gamle betonelementer i brinken. I forbindelse med projektet fjernes
betonelementerne, og brinkerne flades ud, så de fremover får anlæg 1:5 ind
imod dambrugsarealet. Der ændres ikke på den østlige brink.
Herefter retableres området således, at terrænkoten generelt kommer til at
ligge på mindst 7,0 meter DVR90, hvilket er ca. 0,5 meter højere end
middelvandspejlet i Sneum Å langs dambruget.
Fisketrappen som er placeret i det næstsidste kammer over mod møllehuset
(se Figur 2-5) fjernes i forbindelse med projektet. Dette medfører, at
betonelementerne i selve kammeret fjernes under hensyntagen til broen og
møllehuset.

3.3

Etablering af gangbro

Der er en eksisterende gangbro ca. 70 meter nedstrøms Endrup Mølle (Figur
3-1). Denne bro er i en sådan stand, at en renovering ikke vurderes mulig,
og broen fjernes derfor. Den erstattes af en max. 2 meter bred træbro.
Gangbroen vil blive dimensioneret i forhold til gældende vejregler, og
frihøjden under broen dimensioneres således, at gangdækket kun risikerer at
blive oversvømmet ved afstrømningshændelser der overstiger en 10 års
hændelse.
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Adgangen til broen udføres, således at broen kan forceres i kørestol.
Vejadgang til dambrugsarealet sikres fra amtsvejen. Der etableres ligeledes
et parkeringsareal ved Endrup Bygade, på det areal hvor klækkehuset er
placeret.

Figur 3-1 Den eksisterende gangbro nedstrøms opstemningen.

3.4

Mølleopstemningen

Faunapassagen ved møllen etableres i en bredde svarende til fire af de fem
kamre ved stemmeværket (se Figur 2-5). Stemmeværket nedbrydes, mens
den eksisterende betonbund bevares. De to østlige kamre er uden fast bund.
Bunden her sikres/hæves med sten (stenstryg). Indløbet til møllen blev
muret til i september 2010. Dvs. at det vestligste kammer ikke indgår i den
fremtidige bundbredde.

3.4.1 Odderpassage
Der etableres en odderpassage under Bygadebroen. Passagen placeres langs
det østligste af kamrene. Den etableres som en trærampe, der fastmonteres
på kamrets betonvægge, og drejes skråt ind til brinken op- og nedstrøms
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stemmeværket. Rampen placeres i kote 7,50, hvilket sikrer, at den kun
oversvømmes ved ekstremhændelser.

3.5

Nyt vandløbsforløb

Det nye forløb er dimensioneret på baggrund af vandløbsopmåling fra 2003
samt opmålingen af stemmeværket fra 2011 (Figur 2-5).

3.5.1 Faldforhold
Der etableres et nyt vandløbsforløb umiddelbart opstrøms opstemningen, da
Sneum Å her projekteres til at slynge sig ind igennem det areal, der i dag
udgør fiskesøen. Slyngningen er projekteret for, at tilgodese den binding der
omhandler et uændret vandspejl ved udløbet af Omme Østre Bæk.
Slyngningen vil sikre, at faldet udlignes over en relativ kort strækning, og at
påvirkningen af opstrømsliggende natur, vil begrænses til et minimum.
Samtidig vil den skabe sving og fysisk variation i en del af Sneum, der er
meget kanaliseret.

Figur 3-2. Den projekterede slyngning umiddelbart opstrøms stemmeværket.
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Det nye slyng bliver cirka 215 meter langt. Med slyngningen forlænges
Sneum å med ca. 120 meter.
Som det fremgår af Figur 3-3 afvikles faldet således, at der bliver 1 ‰ fald
opstrøms den nye slyngning op imod Omme Østre Bæk. Umiddelbart
opstrøms slyngningen vil der dog være en ganske kort strækning, hvor
hældningen er negativ, da der bygges op til den bundtærskel, der skal sikre
uændrede forhold ved Omme Østre Bæk. Selve slyngningen får et
gennemsnitligt fald på cirka 4 ‰. Lige opstrøms stemmeværket og cirka 140
m nedstrøms denne, vil faldet være lige under 5 ‰. Faldet på 4-5 ‰
medfører, at der er behov for brinksikring i samtlige sving, hvor
faldforholdene ændres.

Figur 3-3. Grovskitse af den projekterede slyngning på Sneum Å samt de ændrede
bundforhold nedstrøms opstemningen.
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3.5.2 Sedimentfjernelse
Strækningen umiddelbart nedstrøms stemmeværket samt det nye forløb
etableres som et stenstryg. Før udlægningen af nyt bundmateriale, pumpes
det sedimenterede materiale op, indtil der forekommer fast bund. Dette
gøres for at mindske transport af slam, sand m.m. til nedstrømsliggende
vandløbsstræk. Esbjerg Kommune har givet tilladelse til, at det opgravede
sediment kan nedgraves på dele af dambrugsarealet, se Bilag 2. Der
opgraves ikke sediment på den del af strækningen, der fremover vil udgøre
en del af ”landtangen” mellem de nye sving.
Det er vigtigt, at etableringen af stryget først påbegyndes, når man er nået
ned til fast bund, således at der er et solidt fundament til etableringen. Ellers
vil vandløbet flytte rundt på stenmaterialerne. De steder, hvor bunden skal
hæves betydeligt dannes et fundament af bundsikringsgrus, som det ønskede
bundsubstrat placeres ovenpå.
Det anbefales, at stenstryget først etableres, efter at opstemningen er
fjernet. Således at vandløbet har haft tid til at skylle resterende materiale
væk. Ligeledes anbefales det, at opstemningen fjernes gradvist over tid,
således at vandstandssænkningen sker i løbet af 3-4 uger og ikke på én
gang.

3.5.3 Strygets opbygning
Det projekterede stryg bliver i alt cirka 415 m langt. Stryget etableres med et
fald på 4 ‰ i den nye slyngning og 5 ‰ ned forbi stemmeværket. Der er
tale om et forholdsvist stort fald for et vandløb af denne størrelse. Forløbet vil
derfor primært blive etableret som et stenstryg, med større og mere
erosionsstabile materialer end der fx anvendes til gydestryg.
Det anbefales, at der anvendes følgende sammensætning:
·

5 % 16-32 mm

·

10 % 33-64 mm

·

25 % 64-100 mm

·

30 % 100-200 mm

·

25 % 200-300 mm

·

5 % > 400 mm

Stryget opstrøms stemmeværket etableres med en tykkelse på 35-40 cm. De
store sten har til formål at lave strømlæ, og dermed hvileområder for
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optrækkende snæbel. I de bløde partier opstrøms opstemningen etableres
det nye forløb på en bund af bundsikringsgrus (1-80 mm).
Grusfraktionerne udlægges ikke ensartet overalt. På to strækninger udlægges
de to mindste fraktioner dvs. gruset i størrelsesspektret 16-64 mm. Dette
udlægges på de to strækninger, der fremgår af Figur 3-4. Det drejer sig om i
alt cirka 85 meter. Herved skabes nogle stræk, hvor grussammensætning har
potentiale som gydesubstrat for laks og havørred.
Denne blanding suppleres med skjulesten (64-200 mm). Disse stabiliserer
samt danner skjul for ungfiskene. Stenen lægges gerne i et omfang på cirka
4-5 sten pr. m2 vandløbsbund. Skjulesten har vist sig at give en betydeligt
forbedret ørred- og lakseproduktion på gydebankerne. Desuden udlægges
enkelte store sten (>400 mm), med jævne mellemrum op igennem forløbet.
Disse vil danne strømlæ, og kan dermed fungere som hvilepladser for
snæbel.
For at sikre gydebankernes stabilitet anlægges et tværbånd af større, stabile
sten ved starten og afslutningen af gydestrygene.
Gydegruset må kun indeholde mindre mængder flint.

Figur 3-4. Grovskitse af de projekterede gydepotentielle områder.
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Stryget anlægges med en gennemsnitsbredde på 12 meter, og med flade
bundanlæg, således at ”kasseform” undgås. Brinkerne etableres så de i
gennemsnit har anlæg 1:2. I ydersiden af det store sving vil anlægget være
1:1, mens det på indersiden af svinget vil være lidt fladere end 1:2.
Principskitse af stryget ved middelafstrømning:

Stryget etableres med lavvandede områder (10-40 cm) langs brinkerne, da
sådanne områder udgør en meget vigtig biotop for de laksefiskenes yngel, og
dermed øges gydebankens produktivitet.
Nedstrøms stemmeværket hæves bunden så faldet udjævnes, og desuden
øges bundbredden op til 12 meter fra svinget og ned mod station 9800.
Behovet for at fore bunden med stabiliserende stenmateriale nedstrøms
stemmeværket er begrænset, da bundmaterialet allerede i dag er groft og
forholdsvis erosionsstabilt. Der er dog behov for at udlægge større sten
(>400 mm) for at skabe strømlæ til optrækkende fisk samt for at øge
bundens ruhed, og dermed mindske vandhastigheden. På strækningen søges
anlagt størst muligt gyde- og opvækstområde i tværbånd.
Materialeforbruget til selve stryget vurderes at blive 1.320 m3.
Der skal derudover anvendes cirka 600 m3 bundsikringsgrus til at fundere
stryget samt til opfyldning nedstrøms stemmeværket.

3.5.4 Brinksikring
Der er behov for at brinksikre samtlige sving i det nye forløb samt svinget
umiddelbart nedstrøms stemmeværket. Dvs. der skal sikres i det sving der
indleder det nye forløb, samt i det lange sving ved fiskesøen, og slutteligt i de
to skarpe sving umiddelbart op- og nedstrøms stemmeværket. Til dette
bruges sten fra 250-600 mm. Materialeforbruget til dette vurderes at være
150 m3.
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Det bemærkes, at der er en rørledning, som munder ud i svinget umiddelbart
nedstrøms møllehuset. Under brinksikringen sikres det, at vandet fra denne
ledning fortsat kan ledes til åen i fremtiden.

3.6

Afvikling af fiskesøen

Fiskesøen tilføres i dag vand i det nordvestlige hjørne. Afløbet løber under
vejen, og munder ud øst for klækkehuset, og løber tilbage i Sneum Å ved den
lille gangbro cirka 75 meter nedstrøms opstemningen.
Fiskesøen, skal indgå i det nye vandløbsforløb, og den sløjfes derfor. For at
kunne etablere det nye å-forløb tørt foreslås søen drænet ved at lukke
indløbet, samt skodderne ved afløbet.
Herefter foreslås det, at søbunden får lov at tørre, så meget som muligt, før
det nye vandløbsforløb etableres. Herved får det bløde bundsediment lov at
uddræne og sætte sig. Ved simple målinger, er sedimenttykkelsen vurderet
til 30 cm. Søen skal delvist fyldes op med jord rundt om det nye
vandløbsforløb, der vil bestå af sten og grus. Det foreslås, at der bruges
overskydende jord fra dambrugsarealet i det omfang det er muligt. Der kan
dog blive behov for at tilføre jord udefra.
Der kommer et rørlagt vandløb skråt ned igennem søen. Det ligger under
søen i dag, men den eksakte kote er ikke kendt. Ved entreprenørarbejdet
vurderes hvorvidt dette rør kan åbnes og ledes i det nye å-forløb, eller om
det ligger så dybt, at det kan forblive lukket og dermed ligge under stryget.
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Figur 3-5 Fiskesøen set fra det sydvestlige hjørne.

3.7

Dambrugsarealet

Dambrugsarealet foreslås retableret som et grønt areal med:
·

Stier

·

Opholdsområde med borde og bænke

·

Udsyn til vandløbet

·

Mindre parkeringsareal ved amtsvejen

·

Shelters og bålplads

·

Kanoophalingsplads (placeres umiddelbart opstrøms broen ved
amtsvejen)

·

En sø (som erstatning for fiskesøen der fjernes)

·

Udskiftning af gangbro

I forbindelse med rydningen af dambrugsarealet er der følgende forhold, der
skal medtages:
·

Området omkring klækkehuset skal ryddes for træer og buske mv.
således, at der kan etableres et parkeringsareal, og samtidigt skabes
udsyn over projektområdet.

·

I forhold til en tinglyst deklaration fra april 1949 eksisterer der en 6’’
drænledning der krydser matrikel 1dø. Det skal i forbindelse med
projekteringen af den nye vandløbs trace sikres, at afvandingen fra
drænledningen bibeholdes.

·

I forbindelse med første del af oprydningsarbejdet på
dambrugsarealet er to eksisterende boringer på matrikel 1dø og 1ec
blevet sløjfet.

Der udarbejdes et separat skitseprojekt for dambrugsarealet, hvorfor dette
ikke er berørt i detaljer i indeværende projektforslag.

3.7.1 Terræn
De oprindelige terrænforhold på arealet ved Endrup Mølle Dambrug ses på
Figur 3-6. Det fremgår at dambrugsarealet er relativt fladt, og at terræn
ligger mellem kote 7 og 8 meter (DVR90). På terrænkoterne ses
dambrugsdamme samt kanaler meget tydeligt.
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Figur 3-6 Oprindelige terrænforhold på arealet ved Endrup Mølle dambrug.

Ved projektets gennemførsel foretages en gennemgribende oprydning på
terrænet. Cirka 80 % af denne oprydning og planering er allerede
gennemført. Herefter retableres området således, at terrænkoten generelt
kommer til at ligge på mindst 7,0 meter DVR90, hvilket er ca. 0,5 meter
højere end middelvandspejlet i Sneum Å langs dambruget. Terrænet vil
hælde svagt mod vandløbet, således at koten i områdets vestlige del er 0,51,0 meter højere end i den østlige del. Som tidligere nævnt udarbejdes et
særskilt projektforslag omhandlende den fremtidige udformning af arealet.
I forhold til beskyttelse af lodsejerne langs matriklerne 8a, 8k, 8l og 8h
reetableres området således, at der ved ekstremhændelser vil ske en
oversvømmelse af området ved det nuværende slambassin (10 års
hændelser og derover), se Figur 3-7. Ved voldsommere ekstremhændelser,
som f.eks. i 2007, vil en større del af det nuværende dambrugsareal fortsat
kunne blive oversvømmet.
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Figur 3-7 Arealer der oversvømmes ved ekstremhændelser (10-års hændelser). Der
kan ske tilpasning af arealet i forbindelse med projektforslaget omhandlende den
fremtidige udformning af dambrugsarealet.

3.7.2 Stier
På dambrugsarealet etableres grusstier, der skal sikre adgangen til området.
Stierne tænkes ikke vedligeholdt om vinteren.

3.7.3 Opholdsområde
Det foreslås, at der etableres et mindre opholdsområde på arealet. Området
kan f.eks. etableres med shelters og bålplads. Endvidere anbringes 2-4 borde
med tilhørende bænke spredt i området. Området forsynes med en
kanoophalingsplads umiddelbart nord for broen tæt på p-pladsen.

3.7.4 Etablering af sø
I projektforslaget for den fremtidige anvendelse af dambrugsarealet
undersøges mulighederne for etablering af en sø på det tidligere
dambrugsareal.
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3.7.5 Parkeringspladser
Det foreslås, at der etableres en grusbelagt parkeringsplads ved amtsvejen
samt på matrikel 1eb/1dz ved Endrup Bygade.
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4

Konsekvensvurdering

4.1

Stationering

Der er i forbindelse med vandløbsopmålingen i 2003 foretaget en ny
stationering af vandløbet, således at stationeringen i vandløbsopmålingerne
er ændret i forhold til regulativet fra 1992. Det er valgt at bibeholde
stationeringen fra regulativet og dermed re-stationere de opmålte
vandløbstværsnit fra 2003, således at stationeringen er identisk med det
gældende vandløbsregulativ. Figur 4-1 og Figur 4-2 viser den nuværende
stationering ved hhv. stemmeværk og bro ved E20. Figur 4-1 og Figur 4-2
viser stationeringen ved Endrup Mølle Dambrug. Stationeringen er vist for
den nuværende situation. I scenarium situationen fastholdes den viste
stationering.

Tabel 4-1 Stationering ved projektområdet.

Station
9.215

Tilløb fra Omme Østre Bæk

9.310

Projektstart

9.648

Stemmeværk ved Endrup Mølle

10.082
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Figur 4-1 Stationering ved Endrup Mølle dambrug under de nuværende forhold.
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Figur 4-2 Stationering opstrøms Endrup Mølle dambrug ved den nuværende situation.
Omme Østre Bæk ses som det opstrøms tilløb ved station 9215.

4.2

MIKE 11 model

Der er opstillet en MIKE 11 model på baggrund af den seneste
vandløbsopmåling af Sneum å (fra 2003). MIKE 11 modellen er opstillet for
Sneum Å, og beskriver de hydrauliske forhold fra station 8135 til station
10.380. Modellen er opstillet på baggrund af de opmålte tværsnit, og da
modellen skal benyttes til beregning af vandstande ved stationære
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afstrømningshændelser, er den ikke kalibreret mod evt. eksisterende
observationstidsserier.
Beregninger af vandstande og strømningshastigheder er gennemført for hhv.
en minimumsafstrømning (1.050 l/s), en middelafstrømning (2.525 l/s) og en
periodemaksimum på 11.000 l/s. Der er i alle beregningerne benyttet et
Manningtal på 12. Der kan argumenteres for, at denne værdi skulle varierer
eller være højere, men specielt ved beskrivelsen af den fremtidige situation,
hvor udlæggelsen af sten og grus, vil medføre en større ruhed og dermed et
mindre Manningtal, er et Manningtal på 12 repræsentativt. Det er valgt at
benytte det samme Manningtal i alle beregningerne, således at den
beregnede forskel udelukkende skyldes tiltag i vandløbet. Dette betyder, at
på de strækninger, hvor der udlægges sten, vil vandhastigheden være i
størrelsesorden med det beregnede.
I Bilag 6 ses længdeprofilet samt vandstanden i den nuværende situation ved
middelafstrømning. Længdeprofilet er beskrevet ud fra opmålingen i 2003 i
kombination med opmålingen af stemmeværket fra 2011. Det ses, at
vandløbsbunden varierer meget over strækningen, og det vurderes, at det er
udtryk for, at opmålingen er foretaget til fast bund. På den baggrund er det
valgt at justere bunden af vandløbet i modellen, så der er et mere jævnt fald
over strækningen. Bilag 6 viser ligeledes vandstanden i den nuværende
situation ved middelafstrømning, og justeret vandløbsbund. Det ses, at
strækningen opstrøms opstemningen er meget påvirket af overløbskoten ved
opstemningen. Dette indikerer ligeledes, at de beskyttede naturarealer, der
er placeret indenfor opstuvningszonen til stor del eksisterer på grund af
opstemningen ved Endrup Mølle.

4.3

Fjernelse af stemmeværk uden etablering af slyng - ikke en
ønsket løsning

Den første beregning er foretaget for en situation, hvor stemmeværket
fjernes, mens vandløbet ellers lades uberørt. Dette scenarie giver et overblik
over den opstuvningseffekt, som stemmeværket indebærer, og dermed også
hvilke ændringer eller tiltag, der skal implementeres for at opnå en næsten
upåvirket situation ved udløbet af Omme Østre Bæk.
Tabel 4-2 viser beregnede vandstande ved hhv. den nuværende situation, og
en situation hvor stemmeværket fjernes uden yderligere tiltag. Vandstande
er beregnet for afstrømninger svarende til minimum, middel og
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periodemaksimum. Figur 4-3 viser den beregnede vandstand ved
middelafstrømning.
Ud fra Tabel 4-2 ses det, at fjernelsen af stemmeværket har en markant
påvirkning i opstuvningsområdet, mens der er en lille påvirkning nedstrøms
stemmeværket. Dette skyldes, at vandføringen nedstrøms stemmeværket er
ens i de to scenarier, og at der ikke er nogen stuvningseffekt på denne
strækning. Ved station 9215, ved udløbet af Omme Østre Bæk, vil der ved en
middelsituation ske en reduktion af vandstanden på 0,62 m. Ved hhv.
minimums og periodemaksimum vil reduktionen være hhv. 0,77 og 0,36 m.
Denne vandstandsændring ved Omme Østre Bæk er betydeligt større end
bindingen på maksimalt 10 cm ændring. Derfor er en løsning uden andre
tiltag end at fjerne opstemningen, ikke en mulighed.

Tabel 4-2 Vandstande ved hhv. periodeminimum, -middel og -maksimum ved den
nuværende situation samt ved et scenarie, hvor opstemningen fjernes uden yderligere
tiltag. Blå stationsnumre henviser til hhv. udløb ved Omme Østre Bæk, stemmeværk og
landevejsbroen.

Station

Nuværende

Scenarie

1.050 l/s

2.525 l/s

11.000 l/s

1.050 l/s

2.525 l/s

11.000 l/s

Vandspejl

Vandspejl

Vandspejl

Vandspejl

Vandspejl

Vandspejl

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

9215

7,87

8,06

8,74

7,10

7,44

8,38

9310

7,86

8,05

8,71

7,06

7,38

8,31

9406

7,86

8,04

8,68

7,01

7,30

8,21

9484

7,86

8,04

8,67

6,96

7,22

8,11

9535

7,86

8,03

8,65

6,83

7,04

7,94

9648

7,86

8,02

8,63

8,28

7,18

7,55

9649

7,86

8,02

8,64

6,34

6,52

7,45

9739

6,16

6,43

7,32

6,22

6,43

7,32

9926

6,08

6,28

7,14

6,08

6,28

7,14

10000

6,06

6,24

7,07

6,06

6,24

7,07

10075

6,04

6,19

6,97

6,05

6,19

6,97
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Figur 4-3 Vandstand efter fjernelse af stemmeværk ved middelafstrømning. Den røde
linje angiver vandstanden ved den nuværende situation dvs. ved stemmeværkets
tilstedeværelse. Dette scenarie er ikke ønsket, da vandstandspåvirkningen ved
Omme Østre Bæk vil være for stor.

4.4

Fremtidigt forløb - projektscenariet

I den fremtidige situation skal Sneum Å være passabel for snæbel, samtidig
med at påvirkningen ved udløbet af Omme Østre Bæk skal reduceres til
maksimalt 0,1 m ved minimumsafstrømning. Som det fremgår af afsnit 4.3,
er det derfor ikke muligt blot at ”trække skodderne” i opstemningen. Derved
vil vandstandsændringen ved Omme Østre Bæk overstige kravet. Derfor er
der behov for at projektere tiltag, der modarbejder den vandstandssænkning,
som fjernelsen af stemmeværket forårsager.
Kravene til de hydrauliske forhold kan beskrives således:
·

Påvirkning ved Omme Østre Bæk station 9215 må reduceres til maks.
0,1 m ved minimumsafstrømning.

·

Faldet på strækningen må ikke overstige 5 ‰.

·

Den højeste gennemsnitlige vandhastighed ved normal vandføring
(sommer- og vintermiddel) må ikke overstige 0,8 m/s.
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Kravet om at der stort set skal være upåvirket tilstand ved station 9215,
medfører, at en stor del af faldet skal afvikles umiddelbart opstrøms
stemmeværket. Det tilstræbes ligeledes, at der ved middelafstrømning er en
maksimal positiv påvirkning på 0,2 meter nedstrøms det nuværende
stemmeværk ved station 9658.

Figur 4-4 Stationering for nuværende samt fremtidigt forløb. Med sort eksisterende
stationeringer og med rødt estimerede fremtidige stationeringer.

Det nye forløb ses på Figur 4-4. Med det nye forløb forlænges vandløbet med
117 meter. Det er valgt at bibeholde den samme stationering i beregningerne
ved stemmeværket og nedstrøms herfor. Dette er gjort, så det er lettere at
sammenligne konsekvenserne af projektet nedstrøms det nye forløb. På
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figuren er med rød angivet estimerede fremtidige stationeringer under
forudsætning af stemmeværkets stationering fortsat er 9648.
I det nuværende forløb er faldet på strækningen opstrøms stemmeværket
meget begrænset, mindre end 1 ‰. Ved fjernelse af stemmeværket er det
valgt at udligne faldet over den nye slyngning for at begrænse
påvirkningerne i opstrøms retning. Faldet kan udlignes ved at holde et fald på
ca. 4 ‰ lige opstrøms Bygade og gennem slyngningen (Figur 3-3).
Resultatet er, at der ved starten af slyngningen vil være en stigning i
bundkoten på cirka 1 meter. Stigningen i bundkoten kommer til at fungere
som en tærskel, og er nødvendig for at mindske vandstandsændringerne ved
Omme Østre Bæk, station 9215.
Bundkoten ved stemmeværket sættes til kote 6,25 meter i de to østlige
kamre, dvs. bunden hæves med cirka 30 cm. Bundkoten på 6,56 bibeholdes i
de to vestlige kamre. Forskellen på 31 cm kamrene imellem udlignes jævnt
nedstrøms. Bunden hæves, så der ikke kommer noget fald nedstrøms
betonkanten i nogle af de to vestlige kamre.
Faldet nedstrøms Bygaden afvikles generelt således, at der ikke observeres
nogen signifikant vandstandsændring nedstrøms station 9800. Faldet fra
stemmeværket og nedstrøms bliver 5 ‰ (Figur 3-3).
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Tabel 4-3 Stationering, bundkote og fald på den fremtidige strækning. Blå stationering
er anvendt ved Omme Østre Bæk, start af slyngning og stemmeværk.

Station

Bundkote [DVR90]

Fald [‰]

9089

6,29

1

9192

6,28

1

9289

6,28

1

9353

6,27

-25

9392

7,30

4

9430

7,14

4

9490

6,89

4

9545

6,66

4

9590

6,47

4

9628

6,30

2,5

9648

6,25

5

9658

6,20

5

9739

5,80

5

9800

5,50

1

Tabel 4-4 Vandstande ved hhv. minimum, middel og periodemaksimum. Blå
stationsnumre angiver hhv. Omme Østre Bæk, slyngningsstart samt stemmeværket.

Station

Nuværende

Fremtidig

1.050 l/s

2.525 l/s

11.000 l/s

1.050 l/s

2.525 l/s

11.000 l/s

Vandspejl
[m]

Vandspejl
[m]

Vandspejl
[m]

Vandspejl
[m]

Vandspejl
[m]

Vandspejl
[m]

9089

7,89

8,12

8,88

7,80

8,08

8,82

9192

7,88

8,10

8,83

7,79

8,06

8,75

9289

7,87

8,08

8,77

7,78

8,03

8,68

9353

7,87

8,06

8,72

7,78*

8,01*

8,62*

9392

7,67

7,87

8,50

9430

7,50

7,68

8,37

9490

7,25

7,44

8,23

9545

7,03

7,25

8,13

9590

6,88

7,14

8,08

9648

7,86

8,02

8,63

6,66

6,87

7,85

9739

6,30

6,68

7,79

6,29

6,63

7,75

9800

6,22

6,57

7,69

6,22*

6,57*

7,70*

*) Nærmeste beregningspunkt anvendt.
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Tabel 4-4 viser de beregnede vandstande ved hhv. den nuværende situation
og den fremtidige. Vandstande er beregnet for hhv. en situation med
minimumsafstrømning, middelafstrømning samt periodemaksimum. Følgende
kan observeres:
·

Ved Omme Østerbæk, station 9089, beregnes en sænkning på ca.
0,09 m ved minimumsafstrømning, og på 0,04 m ved
middelafstrømning og 0,06 m ved periodemaksimum.

·

Ved stemmeværket, station 9648, observeres sænkninger på 1,20 m
ved minimumsafstrømning, 1,15 m ved middelafstrømning samt 0,78
m ved periodemaksimum.

·

Nedstrøms station 9800 er vandstanden uændret.

Figur 4-5 Vandstand ved det projekterede scenarie ved middelafstrømning.

Tabel 4-5 viser strømningshastighederne ved middelafstrømningen. Det ses,
at strømningshastighederne omkring stemmeværket (st. 9648) bliver højere
end i den nuværende situation - cirka 0,50 m/s mod 0,25 m/s. Dette skyldes
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primært et øget fald på strækningen omkring stemmeværket, hvilket er
implementeret for at reducere påvirkningen på de opstrøms vådområder. Ved
indløbet til slyngningen beregnes den største hastighed på 0,63 m/s, hvilket
er under kravet til den gennemsnitlige vandhastighed på 0,8 m/s. Der er tale
om gennemsnitshastigheder, hvilket medfører, at der ved bunden og
kanterne vil være betydeligt lavere vandhastigheder. Der bliver desuden
udlagt forholdsvis store sten (< 400 mm) på strækningen opstrøms Bygaden,
hvorved ruheden øges betydeligt. Det vurderes på den baggrund, at
vandhastigheden holdes på et niveau, der er uproblematisk for
snæbelpassagen.

Tabel 4-5 Strømningshastigheder ved middelafstrømning. Blå stationsnumre angiver
hhv. Omme Østre Bæk, slyngningsstart samt stemmeværket.

Station

Nuværende

Fremtidig

2.525 l/s

2.525 l/s

Hastighed

Hastighed

[m/s]

[m/s]

9089

0,201

0,213

9192

0,207

0,221

9289

0,213

0,229

9353

0,208*

0,235

9392

0,631

9430

0,443

9490

0,446

9545

0,400

9590

0,351

9648

0,247

0,495

9739

0,452

0,370

9800

0,385*

0,288

*) Nærmeste beregningspunkt anvendt

Det er valgt, ikke at medtage værdier umiddelbart opstrøms opstemningen
ved den nuværende situation (Tabel 4-5). Dette skyldes, at de er baseret på
opmålingen fra 2003, hvilken varierer meget, og derfor giver modellen ikke
et retvisende billede i de pågældende stationer. Det gennemsnitlige fald er
dog retvisende.
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Tabel 4-6 viser udvalgte punkter i det projekterede vandløbsforløb. Ved
gydebankerne projekteres lidt fladere anlæg dvs. 1:3. I de tre skarpe sving
projekteres anlæg på 1:1 på ydersiden af svingene og 1:2 på indersiden.
Af Bilag 5 fremgår tværprofiler af det fremtidige forløb i 13 stationeringer.
Tabel 4-6 Projekteret vandløbsskikkelse.

Station

Bundkote

Fald

Bundbredde

Meter

Meter

‰

Meter

V

H

9392

7,32

-0,25

7

1,5

1,5

9430

7,14

4

12

3

3

Gydepotentielt område

9490

6,90

4

12

2

1

Sving

9545

6,60

4

12

3

3

Gydepotentielt område

9648

6,25

5

12

0

0

Nuværende stemmeværk

9739

5,80

5

11

2

2

Stenstryg

10075

5,40

2

6

-

-

Landevejsbro

4.5

Anlæg (1:X)

Bemærkning

Projektstart

Terrænreguleringer

Der skal ske terrænændringer ved fiskesøen, hvor der skal tilføres en del
materiale, for at udjævne terrænet. Derudover skal de sløjfede dele af det
nuværende vandløb fyldes op. Desuden skal der udgraves til det nye forløb af
vandløbet.
Det påregnes, at fiskesøen skal fylde op til kote +7,8 m. Til opfyldning af
fiskesøen og eksisterende vandløb, skal der tilføres ca. 5.150 m3 jord. Til
udgravning af det nye forløb, skal der fjernes ca. 1.100 m3 jord. Det giver en
samlet nettotilførsel af jord på ca. 4.050 m3 til etablering af slyngningen. Et
oversigtkort over jordbalancen er vist i Figur 4-6.
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Figur 4-6 Jordbalancen omkring slyngningen.

4.6

Påvirkning af vejbro i Endrup

Der vil ske en sænkning af vandstanden ved broen, idet
stuvningspåvirkningen fra stemmeværket vil forsvinde. Den eksisterende
vejbro vil ikke blive påvirket negativt ved den lavere fremtidige vandstand.
Der vil ske en reducering af den horisontale belastning på broen, og det
vurderes overordnet at påvirkningen på broen ikke vil være negativ. Se Bilag
3 for detaljeret beskrivelse. Fisketrappen vurderes at kunne fjernes uden at
påvirke broens konstruktion.

4.7

Påvirkning af eng- og mosearealerne opstrøms Endrup Mølle

På Figur 4-7 ses de § 3-beskyttede arealer opstrøms opstemningen. Disse
arealer er A- og B-målsat i regionplan 2005. De botanik-registreringer som
Ribe Amt i 2003 gennemførte, dokumenterer at der dengang var, og muligvis
stadig er, en høj botanisk værdi i området (Bilag 4). Der blev bl.a. fundet
engblomme og maj-gøgeurt på mose og kær-områderne opstrøms
opstemningen. De omtalte botanikregistreringer omfatter naturarealerne op
til cirka 600 meter opstrøms Endrup Mølle. De yderligere opstrømsliggende
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engarealer vil ikke blive påvirket af projektet. Mere end 400 meter opstrøms
opstemningen er vandstandsændringen under 10 cm (Tabel 4-4), og
påvirkningen er hermed meget begrænset.
En så betydelig vandstandssænkning, som projektet medfører på de nederste
400 m inden Endrup Mølle, vil påvirke de ånære arealers hydrologi og
derigennem også botanikken. Påvirkningen må forventes at stige, jo
nærmere opstemningen man kommer. Det er sandsynligt, at flere af de
værdifulde plantearter i området vil blive påvirket negativt, når arealerne
bliver mere tørre. Der vil forekomme områder, hvor jorden ikke er
vandmættet, og derfor vil livsvilkårene for visse værdifulde planter inden for
projektområdet blive forringet. Det forventes af samme årsag, at områderne
umiddelbart opstrøms Endrup Mølle vil udvikle sig mere i retning af
naturtypen eng frem for mose/kær, som det er tilfældet i dag. Dette kan dog
have den fordel, at arealerne kan ryddes og efterfølgende afgræsses, og
dermed forblive lysåbne frem for at gro yderligere til.

Figur 4-7 Kortet viser de §3-beskyttede eng- og mosearealer opstrøms opstemningen
ved Endrup Mølle (Kilde: kort- og matrikelstyrelsen).
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I Ribe Amts naturregistrering (Bilag 4) fremgår det, at arealerne fra Endrup
Mølle og 600 meter opstrøms trues af tilgroning og forsumpning. Dette kunne
indikere, at en mindre sænkning af vandstanden kunne komme arealerne til
gode evt. i kombination med en førstegangsrydning og nogle fornuftige
fremtidige plejeforanstaltninger såsom afgræsning. Med andre ord vil de
hydrologiske ændringer som projektet medfører, ikke nødvendigvis have
negative effekter på den værdifulde natur i området. Konklusionen er dog, at
projektet overordnet set må forventes at få en mindre negativ effekt på de
botaniske værdier på de ånære arealer umiddelbare opstrøms Endrup Mølle.
Man bør dog have for øje, at den florasammensætning, som findes opstrøms
Endrup Mølle ikke er oprindelig, men derimod en følge af opstuvningen ved
anlæggelsen af mølleopstemningen.

4.8

Påvirkning af fiskesøen

Fiskesøen fjernes som følge af det nye vandløbsforløb. Fiskesøen er omfattet
af Naturbeskyttelseslovens §3. Det forventes dog, at der kan kompenseres
for den fjernede §3-sø ved etableringen af en ny sø på dambrugsarealet.
Samtidig vil den nuværende sø fremover danne grundlag for en forlængelse
af Sneum å - altså en andet §3-beskyttet naturtype, der herved får
betydeligt bedre vilkår.
Der er registreret kransnålalger i søen. Ifølge Miljøcenter Ribes Devano
kortlægning blev der 18/7 2007 fundet enkelte eksemplarer af kransnålalgen
Bugtet Glanstråd (Nitella flexilis) i fiskesøens sydlige del. Dækningsgraden
var under 5 %. Den er ikke siden blevet konstateret i fiskesøen. Bugtet
Glanstråd er Danmarks mest almindelige kransnålalge og ikke truet (Bjarne
Moeslund, Orbicon, pers. komm.). På den baggrund vurderes det som
acceptabelt, at denne art kransnålalge forsvinder fra området. Særligt set i
lyset af, at det er en nødvendighed, hvis snæblen og de opstrømsliggende
rigkær skal tilgodeses.

4.9

Påvirkning af faunaen

4.9.1 Snæbel
Snæblen springer ikke som laks og ørred over forhindringer, og de passerer
ikke gennem fisketrapper, så selv små styrt og opstemninger er effektive
spærringer for snæblens vandring mod gydepladserne. Den eneste form for
fiskepassage, som snæblen med sikkerhed kan passere, er stryg med stor
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vandføring og fald under 5 ‰. I litteraturen findes ikke nogle deciderede
målinger på kønsmodne snæblers svømmehastighed, men det er en udbredt
antagelse, at de over kortere strækninger uden problemer kan passere ved
vandhastigheder op til 0,8 m/s. Den nært beslægtede helt kan sjældent
svømme hurtigere end 0,2-0,5 m/s længere tid ad gangen. I forhold til
snæbel anbefaler DTU, at vandhastigheden i gennemsnit ikke overstiger 0,30,4 m/s ved faunapassager (pers. komm. Finn Sivebæk).
Da faldet ved Endrup-opstemningen skal udlignes over en forholdsvis kort
strækning, er det nødvendigt at have et fald på op til 5 ‰. I Tabel 4-5 ses
vandhastighederne i det nye forløb. De er som det fremgår alle betydeligt
under 0,8 m/s. De fleste steder i det nye forløb ligger den mellem 0,4 og 0,5
m/s. Da dette er gennemsnitshastigheder, vil hastighederne langs bunden og
ved kanterne være betydeligt lavere, og det vurderes ikke at blive et problem
for snæblen at passere. Desuden vil de store sten skabe strømlæ, og dermed
danne velegnede hvilesteder for optrækkende snæbel, således at de ikke
nødvendigvis behøver passere stryget i ét træk.
Snæblen gyder i vandløb med en bundbredde over 4-5 meter, fast bund, god
strøm samt med en forekomst af sten og planter. Gydningen finder sted i
slutningen af november og starten af december. I forbindelse med
etableringen af det nye forløb forventes det, at der i fremtiden kan
forekomme stræk, der vil være egnede som gydehabitat for snæbel.
Med andre ord forventes projektet at få en betydelig positiv effekt på
snæbelbestanden i Sneum Å, da det både vil sikre fri passage samt bedre
gydemuligheder.

4.9.2 Laks og ørred
Laks og ørred gyder i områder af vandløbet, hvor der er frisk strøm og grusog stenbund. De voksne individer vender efter et til flere år i havet tilbage til
vandløbene for at gyde. Selv om såvel ørred som laks kan passere den
nuværende opstemning, er der formodentligt en relativt stor procentdel, der
ikke kommer forbi spærringen. Projektet sikrer, at fiskene uhindret kan
passere området ved Endrup, og dermed komme videre op i systemet til de
gydeområder der ligger her. Samtidig vil etableringen af en gydebanke
opstrøms Endrup Mølle skabe gode gydemuligheder på en strækning der
hidtil har været helt ubrugelig til gyde- og opvækstvand for laksefisk.
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Laksefiskenes æg klækkes i marts-maj, og ungfiskene vandrer til havet som
såkaldte smolt efter 1-3 år i ferskvand. Betegnelsen smolt dækker over et
forholdsvis kort livsstadie, hvor laksefiskene gennemgår en lang række
morfologiske, fysiologiske og adfærdsmæssige ændringer som forberedelse
til et liv i havet. Smoltudvandringen topper normalt i april måned, og det har
stor betydning for udvandringssuccesen, at smoltene ikke støder på svært
passable områder såsom fisketrapper, opstemninger el. lign. Det nye tracé
ved Endrup Mølle Dambrug medfører ingen passageproblemer, og forventes
derfor at have en klar positiv effekt på de nedtrækkende smolt i forhold til de
nuværende forhold.
Laksefiskene stiller store krav til bundsubstratet i forbindelse med gydningen.
I projektet tilgodeses disse krav, ved at etablere et potentielt gydeområde
med den stenblanding som laks og ørred foretrækker. ”Gydebanken”
anlægges med en hældning på cirka 4 ‰. Dette er lige i overkanten for et så
stort vandløb som Sneum Å, men det er nødvendigt for at indfri bindingerne i
projektet.
Er forholdene optimale kan en gydebanke producere 30-40 ørredsmolt pr.
100 m2 vandløbsbund, mens 10 smolt er gennemsnittet. Dvs. de to
gydebanker, som er projekteret, vil kunne producere cirka 80 smolt om året i
gennemsnit, og ved perfekte forhold cirka 300 smolt. Cirka 25 % af en
smoltårgang returnerer som gydemodne individer efter endt ophold i havet.
Laksefiskenes yngel vokser op på lavvandede områder med jævn til frisk
strøm, gerne med sten og vandplanter eller andre former for skjul. Få
måneder efter klækning bliver fiskene meget territoriehævdende, og angriber
artsfæller, der kommer for tæt på. De kræver derfor varierede bundforhold,
der byder på mange potentielle standpladser. Bl.a. derfor etableres stryget
foruden med gydegrus også med nogle større sten, der vil udgøre såkaldte
skjulesten for de små ørreder/laks, og dermed øge overlevelsen af smolt.
Samtidig etableres stryget med lavt vand ved brinkerne, hvilket også
tilgodeser yngeloverlevelsen.
Projektet forventes således at få en positiv effekt på lakse- og
ørredbestandene i Sneum Å.

4.9.3 Bæk- og flodlampret
Af øvrige fiskearter der bør nævnes, er bæk- og flodlampret, som begge er
en del af udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 79. Disse fiskearter er
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ligesom snæblen afhængige af fri faunapassage i vandløbene for at kunne nå
deres gydepladser, og begge arter forventes derfor at drage fordel af dette
projekt. Desuden vil de bedre fysiske vandløbsforhold indenfor
projektområdet, også udgøre en klar fordel for lampretterne. Eksempelvis
forventes visse dele af stryget, at blive egnet gydeområde for flodlampretten,
da denne gyder på stenet bund og frisk strøm.

4.9.4 Makroinvertebrater
Projektet forventes at have en positiv effekt på makroinvertebratfaunaen
(smådyrsfaunaen) i området. De strømrige partier vil udgøre habitat for flere
rentvandsarter end det er tilfældet under de nuværende forhold. Da
makroinvertebrat-sammensætningen er det afgørende parameter i forhold til
indfrielse af vandplanernes vandløbsmålsætninger i indeværende
planperiode, forventes projektet at øge muligheden for en indfrielse af disse.

4.9.5 Arter på Habitatdirektivets bilag IV
Habitatdirektivets bilag IV omfatter dyre- og plantearter der kræver streng
beskyttelse. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de
nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind,
deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområde må ikke
ødelægges. Der forekommer potentielt en del af disse arter i projektområdet.
Projektets påvirkning af disse, vil blive gennemgået i dette afsnit.
Snæbel (Coregonus oxyrhynchus)
Projektets betydning for snæblen er gennemgået tidligere i dette kapitel.
Flagermus (alle arter)
Habitatdirektivets bilag IV omfatter en lang række flagermusearter, af hvilke
flere sandsynligvis forekommer i projektområdet. Generelt bor de i hule
træer, bygninger, lader, kalkgruber mv. Flagermusene lever af insekter.
Samlet set vurderes projektet ikke at have nogen effekt på flagermusene i
området.
Birkemus (Sicista betulina)
Birkemusen er meget sjælden i Danmark, men findes bl.a. i det sydlige
Jylland, og dermed potentielt i området omkring Endrup Mølle. Findes
birkemusen i området, vurderes projektet at have en neutral effekt på
birkemusen.
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Odder (Lutra lutra)
Udover at findes på Bilag IV udgør odderen også en del af
udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 79. Projektet vurderes at have
en positiv effekt på odderbestanden i området, da de forventede forbedringer
af fiskebestanden medfører et bedre fødegrundlag, ligesom etableringen af
en odderpassage vil forbedre odderens vandremuligheder og mindske
risikoen for trafikdrab.
Stor vandsalamander (Triturus cristatus),
Stor vandsalamander er vidt udbredt i store dele af landet. Den er dog ikke
så udbredt i det sydvestlige Jylland. Det er dog langt fra usandsynligt at den
findes omkring Endrup Mølle. Stor vandsalamander lever på land store dele af
året, men om foråret vandrer den mod vandhullerne for at yngle. Den lever
af forskellige insekter, orme, snegle m.m.
Projektet forventes ikke at påvirke stor vandsalamander.
Grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia)
Grøn kølleguldsmed er en stor guldsmed, der lever ved nogle få større
vandløb i Jylland. Pga. forurening er den ikke så udbredt som hidtil. Selvom
den ikke er registreret i Sneum Å-systemet, er det ikke utænkeligt, at den
findes her. Den yngler i rene vandløb med iltrigt vand, og larven lever flere år
i vandløbets grus-/sandbund. De forbedrede fysiske vandløbsforhold som
følge af projektet, må forventes at have en positiv effekt på chancerne for, at
grøn kølleguldsmed i fremtiden vil kunne opleves ved Endrup.
Springpadder
Løgfrø (Pelobates fuscus) og spidssnudet frø (Rana arvalis) er arter, som
man potentielt kan støde på i projektområdet. Projektet forventes ikke at
påvirke de to arter i negativ retning.
Tykskallet malermusling (Unio crassus)
Tykskallet malermusling lever i vandløb med god strøm med sten-, gruseller sandbund. Den er meget sjælden i Danmark, men kan potentielt findes i
mange vandløb, da den tidligere har været vidt udbredt. Projektet forventes
at have en positiv effekt på områdets potentiale som habitat for tykskallet
malermusling. Dette skyldes etableringen af strækninger med grus og sten
samt at stuvningszonen opstrøms dambruget helt eller delvist fjernes.
Projektet kan som sådan ikke sikre at malermuslingen bliver mere udbredt i
hele Sneum Å, men forholdene i selve projektområdet forbedres.
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4.10 Flora og afgræsning
Projektområdet vil efter projektets gennemførsel komme til at henligge som
et engområde, der kan afgræsses eller slås maskinelt for ikke at gro til i høj
vegetation. Når jordarbejde og vandløbstracé er færdiggjort, sås græs på
udsatte arealer for at holde på jorden og hindre udvaskning.
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Indhentede tilladelser

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget indhentet følgende
myndighedstilladelser:
Landzonetilladelse:
Der er d. 10. november 2009 modtaget Landzonetilladelse til etablering af
midlertidigt jorddepot på ca. 25.000 m3, til brug for afdækning af de tidligere
fiskedamme, samt udjævning af terræn. Esbjerg Kommune har i brev af 20.
september 2010 meddelt tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot
indtil udgangen af 2011.
Ansøgning om deponering af sediment fra Sneum Å:
I forbindelse med etableringen af faunapassagen ved Endrup Mølle, er det
nødvendigt at bortgrave op til 750 m3 sediment fra Sneum Å. Der er d. 30.
september 2009 ansøgt om at anvende sedimentet til opfyldning af
dambrugsdamme på det nedlagte Endrup Mølle Dambrug på matrikel 1ec
Endrupholm Hgd., V. Nykirke. Esbjerg Kommune har d. 2. november 2009
givet tilladelse. Ansøgning og tilladelse kan ses i Bilag 2.
Aflysning af Lokalplan 503 omhandlende fiskesøen:
Lokalplan 503 er vedtaget af Bramming Kommune 21. oktober 1985 og
omfatter den tidligere mølledam ved Sneum å i Endrup by, samt området
med det gamle klækkehus på modsat side af Bygaden. Lokalplanen
fastlægger områdets anvendelse til lystfiskersø med tilhørende
parkeringsplads.
Lokalplanen aflyses, da Sneum å i fremtiden løber gennem området omfattet
af lokalplanen, og dermed fjerner grundlaget for en lystfiskersø på arealet.
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Tidsplan og forventet projektgennemførsel

Tabel 6-1 indeholder den forventede tidsplan til gennemførsel af den
resterende del af projektet.
I forhold til projektgennemførslen skal det bemærkes at den anlægsmæssige
del af projektet inddeles i en fase I og en fase II.
Fase I indeholder følgende aktiviteter:
-

Etablering af midlertidigt jorddepot til 25.000 m3 jord.

-

Oprydning og tildækning af ca. halvdelen af dambrugsdammene.

Det skal bemærkes at fase I, i juni 2010, er 80 % gennemført. Redskabsskur
er nedrevet, og der er etableret et midlertidigt jorddepot. Mht.
dambrugsdammene er der foretaget en oprydning for ca. 80 % af dammene,
og alle tekniske anlæg er nedbrudt på denne del af dambruget. Ligeledes er
alt miljøskadeligt materiale fjernet fra ca. 80 % af arealet.
Fase II indeholder følgende aktiviteter:
-

Nedrivning af klækkehus

-

Oprydning på de resterende dambrugsdamme (inkl. nedbrydning og
bortkørsel af faste installationer)

-

Opgravning og deponering af sediment fra Sneum Å

-

Tildækning af resterende dambrugsdamme

-

Etablering af faunapassage ved Endrup Mølle

-

Renovering af bro ved Endrup Mølle

-

Fjernelse af fisketrappe

-

Etablering af nyt vandløbsforløb

-

Justering af terræn samt etablering af stisystemer og
parkeringsplads

-

Etablering af rekreativt område på det tidligere dambrugsareal

Fase II er endnu ikke igangsat.
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Tabel 6-1 Forventet tidsplan

Dato

Aktivitet

Bemærkning

Januar 2010

Start på fase 1 af

Etablering af midlertidigt

oprydning på Endrup Mølle

jorddepot

dambrug
Juni 2010

Afslutning på fase 1 af
oprydningen

Marts 2011

Indsendelse af

VVM screening

projektforslag til NST og til
almindelig
myndighedsbehandling i
Esbjerg Kommune
Maj 2011

Udarbejdelse af
udbudsmateriale med
forbehold for
myndighedsbehandlingen
og udbudsmateriale til
resten af oprydningen.

Maj 2011

Udbud på vandløbsdel samt

Myndighedsbehandlingen

oprydning på resterende

forventes at tage 3-4

areal (med forbehold for

måneder

myndighedsbehandling)
August – november 2011

Anlægsarbejde på
vandløbsdel samt fase 2 af
oprydningen.

November 2011

Projekt afslutning.

Nedlæggelse af
midlertidigt jorddepot.
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Økonomi

Nærværende afsnit giver et overslag på de økonomiske omkostninger i
forbindelse med projektscenariet. Anlægsudgifterne er vurderet til ca. kr.
1.355.000,- ekskl. moms, og med uforudsete udgifter på ca. 25 %, i alt ca.
kr. 1.700.000,-. Omkostningerne indbefatter ikke den resterende oprydning
og reetablering af dambrugsarealet.
De enkelte poster er vist i Tabel 7-1. Priserne er eksklusiv moms og angivet i
prisniveau januar 2011.
Tabel 7-1 Overslag på anlægsudgifter.

Aktivitet
Projektforslag
Etablering af arbejdsplads inkl. drift
125.000
Rydninger
20.000
Nedrivning og bortskaffelse af klækkehus
45.000
Nedbrydning ved stemmeværk
Oprensning af sediment
Flytning af sediment til depoter
Odderpassage
Hævning af vandløbsbund
Udlægning af sten og grus i stryg
Opfyldning af eksisterende tracé
Udgravning/opbygning af nyt forløb
Jordflytning på areal ved fiskesø
Sikring af brinker
Tilførsel af jord til terrænudjævning
Delsum
Uforudsete udgifter 25 %
Samlet sum
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50.000
75.000
15.000
20.000
100.000
600.000
30.000
125.000
50.000
75.000
25.000
1.355.000
338.750
1.693.750
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