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1

Indledning
Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland ønsker at ændre forløbet af Tøttrup Bæk
ved Rebstrup Damkultur, for at fjerne den nuværende faunaspærring og i stedet etablere et naturligt og autentisk forløb af vandløbet ved samtidig afvanding af nu tilgroet møllesø. Rebstrup Dambrug er beliggende i Rebild Kommune, ca. 7 km km vest for Aars by. Se figur 1.1.

Rebstrup Damkultur

Figur 1.1: Placering af Rebstrup Damkultur.

2

Registreringer
2.1

Eksisterende forhold

Rebstrup Damkultur er i 2006 nedlagt og Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland ejer nu arealet. Dambruget er beliggende på Trængstrupvej nr. 67, 9541
Suldrup. Tøttrup Bæk, som er et tilløb til Sønderup Å, løber omkring det nuværende dambrugsområde. Dambruget ligger i den nedstrøms del af Tøttrup
Bæk og er tidligere blevet født med vand herfra. Projektet berører også den
privatejede nu tilgroede møllesø.
Længde- og tværprofiler af Tøttrup Bæk fra Trængstrupvej til udløbet i Sønderup Å er angivet på bilag 1 og 4.
Fra Trængstrupvej i st. 4436 – st. 4450 løber vandløbet på sydsiden af tidligere sø som har fungeret som møllesø. Se figur 2.1. Tøttrup Bæk passerer under
adgangsvej til dambrugsområdet i st. 4847 – st. 4850, hvor vandløbsbunden
ifølge opmåling foretaget 5. februar 2008, falder ca. 1,4 m. Se figur 2.2. Herfra løber vandløbet på sydsiden af dambrugsområdet inden udløbet i Sønderup
Å i st. 4937. Figur 2.3 og 2.4 viser fotos af dambrugsområdet.
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Figur 2.1: Tøttrup Bæks løb i kanten af tidligere møllesøområde, som ses til venstre for vandløbet.

Figur 2.2: Styrt i Tøttrup Bæk nedstrøms bro. Fald over styrt ca. 1,4 m.
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Figur 2.3: Sydlig del af dambrugsområdet. Til venstre i fotoet ses hovedbygningen på dambruget og til højre det eksisterende løb af Tøttrup Bæk.

Figur 2.4: Foto taget fra syd mod nord ind over dambrugsområdet.
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Figur 2.5: Foto taget mod syd over den eksisterende møllesø beliggende øst for dambrugsområdet.

Figur 2.6: Tidligere fødekanal som afgrænser den vestlige del af møllesøen.
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Luftfoto (2006) over Rebstrup Damkultur og den tidligere møllesø er vist på figur 2.7.

Tidligere
møllesø
Rebstrup Damkultur

Tøttrup Bæk

Trængstrupvej

Figur 2.7: Luftfoto (2006) over Rebstrup Damkultur og tidligere møllesø.

I regulativet for Tøttrup Bæk er følgende registreret i løbet fra Trængstrupvej
til udløbet i Sønderup Å, se tabel 2.1.
Tabel 2.1 I tabellen er angivet registreringer på vandløbsstrækningen fra Trængstrupvej til
Tøttrup Bæks udløb i Sønderup Å.

Stationering,
Tøttrup Bæk (m)
4436 - 4450
4847
4847 - 4850

2.2

Bemærkninger
Rørbro v. Trængstrupvej, Ø100 cm
Stemmeværk
Betonbro, vandslug 125 cm, matr. nr. 1h Rebstrup Gårde, Sønderup

Det historiske landskab - og et nyt forløb af bækken

Moseområdet er på både nord- og sydside omgivet af skrænter, hvor især den
nordlige skrænt er stejl. På lagfølgeboringerne, bilag 7 ses det, at den vestlige- og midt-vestlige del af møllesøen har tørvelag nedtil ca. 2,8 meter, varierende fra omtrent 1 meter ved kanterne ved boringerne 3, 4, 7 og 10.
Dette giver anledning til den tolkning, at der historisk (mere end 200 år) altid
har været en sø med fast bund ned til cirka 3 meter under nuværende terræn,
hvorefter successionen (udviklingen som funktion af tid) har bevirket en opfyldning og sluttelig tilgroning. På luftfoto fra 1960-1964 ses søen (som opdæmmet møllesø), og på gamle kort fra Hedeselskabets arkiv tilbage til 1880
er søen også påtegnet.
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Dette sø-område er skitseret på figur 2.8 nedenfor:

Optegnet efter målebordsblad fra 1880.

Figur 2.8 Optegning af sø-område efter et gammelt målebordskort fra Hedeselsskabets a/s
arkiv fra 1880. Desuden ses det gamle forløb af bækken.

2.3

Grundlag og supplerende opmåling

Kort- og opmålingsgrundlaget for nærværende projekt er følgende:
• Vandløbsopmåling af Tøttrup Bæk fra Tøttrupvej til udløb i Sønderup Å,
samt enkelte terrænpunkter og enkelte punkter af relevante bygværker.
Vandløbsopmålingen og terrænopmåling er foretaget med Leica totalstation
• Terrænmodel over dambrugsområdet.
• Ortofotos over projektområdet (2006)
• MapInfo grundkorttemaer.
Der er desuden foretaget 12 stk. lagfølgeboringer i projektområdet for at undersøge sedimentet i den tidligere møllesø, se bilag 7, hvor oversigtskort og
boreprofiler fremgår. Boringerne viser, at der er mellem ca. 0,3 cm og ca. 2,7
m tørv i møllesøområdet varierende i placering. Grundvandstanden stod på
måledagen tæt på terræn.
Der er i dette projekt behandlet 4 løsningsforslag. Til de, hvor vandløbet med
tiden vil forløbe i det tidligere møllesøområde, er der endvidere foretaget følgende:
• I møllesøområdet er der udtaget prøver på 2 lokaliteter af tørven og porevandet i tørven. Porevandet er udtaget ved hjælp af piezometerrør
og vandpumpe.
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• Prøven af porevandet er indsendt til analyse for følgende stoffer: Opløst
kvælstof (NO3-/ NO2-/ NH4+), organisk bundet kvælstof (total-N), opløst fosfor (PO4-) og organisk bundet fosfor (total-P).
• I eget laboratorium er lavet vurderinger af tømningsmængden for vandet i tørven.

2.4

Regionplanforhold

Målsætning:
Strækningen St. 0 – 4937, Tøttrup Bæk, er målsat som B1 – Gyde- og yngleopvækstvand for laksefisk. Målsætningen for vandkvalitet på denne strækning
er forureningsgrad II (svagt forurenet tilstand).
Råstofter:
Ifølge Regionplan 2001 er der ingen råstofinteresser i området.
Spildevand:
Hverken Tøttrup Bæk eller Rebstrup Møllebæk er recipienter for overfladevand
fra veje og fra byområder.
Beskyttede naturområder:
Tøttrup Bæk er omfattet af Lov om naturbeskyttelse §3.
Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter naturtyperne Heder, Overdrev, Strandenge og Strandsumpe, Moser, Ferske enge, Søer og Vandløb.
Sammenhængende områder, bestående af flere af disse naturtyper er beskyttet hvis det samlede areal er mindst 2500 m². Moser, sumpe og lignende er
beskyttet uanset størrelse, hvis de ligger i tilknytning til en beskyttet sø eller
et beskyttet vandløb.
I projektområdet er der følgende beskyttede naturtyper, se figur 2.9:
Sø: Nord og nordvest for overkørsel i tidligere møllesøområde
Eng: I den vestlige del af ådalen mod Trængstrupvej, samt mod Sønderup Å.
Mose: Midt i det tidligere møllesøområde
Overdrev: I den nordlige del af møllesøområdet
Internationale naturbeskyttelsesområder:
Størstedelen af Rebstrup Damkultur ligger indenfor EU habitatområde Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal nr. 15. Afgrænsningen af habitatområdet går ca. 70 m ind på dambrugsområdet fra Sønderup Å.
Okkerområde:
Ifølge Danmarks Miljøportal er der ingen risiko for okkerudfældning i området.
Åbeskyttelseslinie:
Dambrugsarealet ligger inden for åbeskyttelseslinien for Sønderup Å. Der er
indenfor beskyttelseslinien tale om et generelt forbud mod ændringer.
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Fredninger:
Dambrugsarealet ligger indenfor fredet område. Det fredede område strækker
sig i hele Sønderup Ådalens bredde fra øst for bygninger på dambrugsarealet.

Figur 2.9: Beskyttede naturtyper i projektområdet: Gul: Mose, hvid: Eng, blå: Sø, magenta:
Overdrev (Kilde: Arealinfo.dk).

2.5

Oplande og vandføringer

Afstrømningsoplandenes størrelse for det eksisterende vandløbssystem er fastlagt på baggrund af oplandsdata fra Orbicons oplands-database Hymer. I beregningerne for Tøttrup Bæk er oplandene angivet i tabel 2.2 blevet anvendt.
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Tabel 2.2 Oplandsarealer ved Tøttrup Bæk. Stationering i henhold til regulativudkast august
2004.
Station
4450

Beskrivelse
Opstr. Rebstrup Mølle dambrug
Vejunderføring Trængstrupvej

4800
4937

Opstrøms Rebstrup Damkultur
Ved udløb i Sønderup Å

Opland km2
10,28
10,35
10,46
10,60

Bemærkning
Hymer-data
Fastlagt ud fra Hymer-data og
kort
Hymer-data
Fastlagt ud fra Hymer-data og
kort

Der foreligger 20 års (1981-1993 og 1996-2002) målinger af døgnmiddelvandføringen ved st. 10.15 i Orbicons afstrømningsdatabase. Vandføringsstationen
er beliggende i Herredsåen (Sønderup Å) ved Vegger ca. 7 km. NNV for
Rebstrup. En bearbejdning af disse data fører til nedenstående karakteristiske
afstrømninger, idet oplandsarealet ved st. 10.15 er 108,01 km2 jf. Orbicons
oplandsdatabase. Endvidere viser tabellen de karakteristiske vandføringer i
Tøttrup Bæk ved Rebstrup Damkultur, hvor oplandsarealet er fastsat til ca.
10,5 km2.
Vingemålinger foretaget i perioden 1991-1992 i Tøttrup Bæk og i Sønderup Å
tyder dog på, at den specifikke afstrømning i den øvre del af Sønderup Å oplandet (incl. Tøttrup Bæks opland) ved lave afstrømninger er 25-40 % mindre
end den gennemsnitlige afstrømning, som er registreret ved målestation
10.15. Da der ikke foreligger vingemålinger fra vinterhalvåret er det ikke muligt at fastslå om denne afvigelse er gældende for alle afstrømningssituationer.
Det er derfor valgt at gennemføre de hydrauliske beregninger med de specifikke afstrømninger fra ovenstående tabel, hvor medianminimum og sommermiddel er reduceret med 30 %.
Tabel 2.3 Afstrømningsdata (døgnmidler) for karakteristiske hændelser baseret på målinger
ved afstrømningsstationen 10.15 i Sønderup Å ved Vegger.

Medianminimum

Specifik afstrømning, målt
ved st. 10.15
(reduceret med 30 %)
l/s/km2
6,32 (4,5)

Vandføring i Tøttrup Bæk
ved Rebstrup Damkultur
(reduceret med 30 %)
l/s
66 (47)

Sommermiddel (maj-sep.)

8,53 (6,0)

90 (63)

Årsmiddel

11,45

120

Vintermiddel (okt.-apr.)

13,69

144

Afstrømningshændelse

Medianmaksimum

39,18

411

5-års maksimum

54,03

567

10-års maksimum

58,01

609

2.6

Registreringer af område i og omkring møllesø

I forbindelse med behandling af løsningsforslag vedr. forlægning af Tøttrup
Bæk ind over møllesøarealet, er der foretaget en række registreringer af biologiske forhold m.v. omkring Tøttrub Bæk, bakken nord for møllesøen og selve
møllesøen. Besigtigelsen er foretaget af Orbicon den 17. juni 2008.
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2.6.1

Tøttrup Bæk

Som det ses af figur 2.1 og 2.10 – 2.13 nedenfor, har Tøttrup Bæk i dens nedre løb, en god fysisk tilstand. Bunden er stabil med varierende mængder af
groft sand, grus og sten, gode partier med stryg/høller og bækken har en høj
grad af beskygning i områdets opstrøms ende.

Figur 2.10 Billedet viser bækkens nedre forløb, med godt fald
og god fysisk variation. Der ses puder af smalbladet mærke
på kanterne, mens fladfrugtet vandstjerne dominerer den
submerse vegetation.
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Figur 2.11 Billedet viser brinkerosion, især i bækkens nedre løb, der er opstået i forbindelse
med stemmet er fjernet da dambruget blev lukket.

Figur 2.12 Billedet viser et flot stryg i Tøttrup Bæk opstrøms Rebstrup Damkultur
og nedstrøms Trængstrupvej.

2.6.2

Figur 2.13 Billedet viser bækkens ”øvre”
løb med en stor grad af beskygning. På
denne del er vandløbsbunden blød med
sand som primær bundtype. Bækken har
hér mindre fald, vandet løber derfor langsommere og bækken er bredere.

Bakken mod nord

Ved besigtigelsen blev det konstateret, at der fra bakken nord for møllesøområdet kommer en væsentlig mængde trykvand. Forud for besigtigelsen har der
været en lang tør periode, og de mange steder hvor der kom trykvand frem,
forekom der småbække og partier med åbent vand med liden andemad og flere steder trådalger (Cladophora sp.). Tilstedeværelsen af andemad er en indikation på kontinuert vandtilførsel, mens tilstedeværelsen af trådalger er en indikation på næringsstofberigelse.
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Figur 2.14 Billedet viser skrænten med dens variation mellem tørre og våde
partier med trykvandstilførsel. De tørre partier anes på bakkeskråningen som
brune partier, mens de våde partier er de gule (blomstrende lav ranunkel). Det
lille billede viser de nogen steder bratte overgange mellem tør - og våd vegetation.

Vegetationen på bakkeskråningen er på grund af den store trykvandstilførsel,
varierende mellem tørbundsplanter (overdrevsplanter) og planter tilknyttet
fugtigere miljøer (bl.a. lav ranunkel, alm. mjødurt, kryp-hvene, knæbøjet rævehale, manna-sødgræs, blød hejre, kær-dueurt, stor skræppe samt forskellige siv- og stararter). Se figur 2.14 og 2.15.

Figur 2.15 Billedet viser ét af områderne med trykvandstilførsel fra skrænten med tilhørende
fugtigbundsvegetation.
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2.6.3

Møllesøen

Møllesøen kan på baggrund af besigtigelsen opdeles i 4 partier, vurderet på
fugtighedsforhold og vegetation.
Møllesøens østlige ende er præget af meget fugtige partier, med mindre åbne vandflader flere steder. Vegetationen er meget forskelligartet og vådengspræget, men på grund af fugtighedsforholdene var det ikke muligt at gå
derude. De åbne vandpartier var dækket af andemad, og således i en permanent vanddækket tilstand. Vandet til denne del af møllesøen kommer hovedsageligt fra bakkeskråningen, men også i nogen grad fra et drænrør der løber
til fra et nabodambrug i drift. Se figur 2.16.

Figur 2.16 Billedet viser møllesøens østlige parti med forskelligartet vådengsvegetaion
og store flader med åbent vand.

Der er et stort midter-østligt parti med en kraftig tagrørsbevoksning, og på
grund heraf, er det forholdsvis stabilt at bevæge sig derude.
Den midter-vestlige del er mere fugtig og mere ustabil. Bevoksningen er
hovedsageligt bredbladet dunhammer, høj sødgræs, rørgræs og kalmus og
bærer i nogen grad præg af at være hængesæk-agtig.
Den vestlige ende er meget våd og meget ustabil, og vegetationen hovedsageligt en hængesæk af sødgræs, med et underliggende blødt sediment af mineralske partikler og fint partikulært materiale. Se figur 2.17.
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Figur 2.17 Billedet viser møllesøens fugtige og meget ustabile vestlige ende.

2.7

Prøvetagning i møllesøen

Der er udtaget prøver til bestemmelse af næringsstoffer, samt vand- og organisk stofindhold i møllesøen. Resultaterne er baseret på prøver fra 2 steder henholdsvis den vestlige ende (v1) og den midt-østlige ende (v2). Figur 2.18
nedenfor viser placeringen af prøvetagningsstederne.

V2

V1

Figur 2.18 Figuren viser prøvetagningssteder. Prøverne er udtaget for at bestemme næringsstoffer, samt vand- og organisk stofindhold i møllesøen.
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Til bestemmelse af både vand- og organisk stofindhold er der udtaget sedimentsøjler ved hjælp af skarpe plexiglasrør med tilhørende låg.
Efter at sedimentsøjlen er taget op, er hullet passivt fyldt op med vand. Dette
vand er suget væk (ved hjælp af en slange og undertryk), hvorefter det igen
passivt fyldtes. Efter denne anden passive fyldning, er vandprøven til bestemmelse af næringsstoffer udtaget.

2.7.1

Indhold af vand (porevandsvolumen/ porøsitet)

Porevandet er bestemt som forskellen mellem våd- og tørvægt efter tørring
ved 65 grader i 24 timer. Porevandsvolumenet angives som procent af vådvægten.
På hvert sted i møllesøen blev der udtaget dobbeltprøver, og i laboratoriet er
hver prøve dobbeltbestemt, således at der foreligger 4 bestemmelser for hver
lokalitet (det vil sige 2*4 prøver).

2.7.2

Askefri tørvægt

Den askefrie tørvægt er bestemt i de samme tørrede 2*4 prøver. Prøverne er
brændt ved 510 grader i 6 timer.
Den askefrie tørvægt er et indirekte mål for det organiske stofindhold i prøverne, og beregnes som forskellen mellem vægten før og efter brænding, og
angives som procent af vægten før brænding.

2.7.3

Indhold af næringsstoffer (kvælstof og fosfor)

2.8

Tekniske forhold og kulturhistorie

Indholdet af næringsstoffer er bestemt som opløst fosfor (ortho-P, PO42-), total
fosfor (total-P), nitrit/ nitrat (NO2-/ NO3-), ammonium (NH4+) og total kvælstof
(total-N).

I forbindelse med projektet er der indhentet oplysninger om ledningsanlæg
gennem LedningsEjerRegistret (LER) og fortidsminder i projektområdet.

2.8.1

Fortidsminder og affald

Aalborg Historiske Museum har ikke registreret fortidsminder inden for projektområdet. De anbefaler dog, at der bliver lavet en lille forundersøgelse, da
citat: ”vådområder og tidligere vådområder ofte er et sted, hvor der har foregået forskellige aktiviteter i forhistorisk tid”.
En forundersøgelse består, ifølge museet, i udlægning af et antal, ca. 2 meter
brede søgegrøfter, der graves med en rendegraver. Dette arbejde følges af en
arkæolog, der registrerer eventuelle fortidsminder, som måtte kunne ses dels i
jordlagene og dels i toppen af undergrunden (typisk stolpehuller, affaldshuller,
ildsteder, grave og lignende). En forundersøgelse vil i dette tilfælde tage ca. 12 dage og er finansieret af bygherre.
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På baggrund af de resultater, der måtte fremkomme ved en sådan forundersøgelse, tager museet stilling til, om der er behov for en egentlig arkæologisk
udgravning på området. Se udtalelse fra museet i bilag 8.
Entreprenøren skal under gravearbejde m.v. være opmærksom på muligheden
for evt. at finde øvrige fortidsminder. Hvis der mod forventning blive påtruffet
spor efter fortidsminder ved anlægsarbejdet skal arbejdet standses og Nordjyllands Historiske Museum kontaktes ved Museumsinspektør Torben Sarauw på
tlf.: 99 31 74 35.
Diverse affald fra anlægsarbejderne skal bortskaffes til godkendt modtageranlæg.

2.8.2

Ledninger

Der er indhentet ledningsoplysninger hos relevante ledningsejere gennem LER.
Følgende ledningsejere har oplyst, at de har ledninger i området:
HEF Net A/S har et lavspændingskabel gående på sydsiden af adgangsvej til
dambrugsområdet til hovedbygning, hvor kablet er tilsluttet på sydlig side. Se
tegning 002. Kabel skal sikres inden bro nedtages.
TDC har et kabel ført til Trængstrupvej 69 med fælles adgangsvej til dambruget. Ledningen vil ikke blive påvirket af projektet.
Sønderup Vandværk har en vandledning liggende på en delstrækning i adgangsvej fra Trængstrupvej til dambrugsområdet. Vandledningen er ført til
Trængstrupvej nr. 69 og vil ikke blive berørt af projektet.
Ud over de oplyste kabler skal man under anlægsarbejdet være opmærksom
på kabler inde på dambrugsområdet tilhørende dambruget.

2.8.3

Øvrigt

På dambrugsområdet er der en række tekniske anlæg, herunder:
• Hovedbygning i den sydøstlige del berøres ikke.
• Bygning i tilknytning til hovedbygningen beliggende umiddelbart nord
for denne nedbrydes dog ikke den mur hvorpå møllehjulet har sidde.
• Klækkehus med bliktag i den nordøstlige del nedbrydes.
• Bro og betonstyrt under adgangsvej fjernes.
• Øvrige tekniske anlæg som ind- og udløbsbygværker til damme, interne rørføringer på dambruget m.v. (fjernes/nedbrydes som udgangspunkt ved gennemførelse af projektet).
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3

Projekterede ændringer
3.1

Indledning

Der har været lavet forprojekt med skitsering af i alt 3 mulige løsningsforslag
for ændringer af Tøttrup Bæks forløb fra Trængstrupvej til udløbet i Sønderup
Å. I løsningsforslag 1 og 2 begynder forlægningen af Tøttrup Bæk ved ca. st.
4847, umiddelbart opstrøms betonbro lige nord for dambruget, og er herefter
dels ført under betonbro (løsningsforslag 1) mod syd og dels ført ad tidligere
fødekanal mod nord (løsningsforslag 2). Løsningsforslag 1 og 2 slynges herefter ned over dambrugsarealet, hvor damme sløjfes og hvor arealet terrænreguleres.
I løsningsforslag 3 forlægges Tøttrup Bæk med tiden gennem det nuværende
møllesøområde nedstrøms Trængstrupvej og ned over dambrugsarealet. Løsningsforslaget er opdelt anlægsteknisk i 2 dele, hvor 1. del omhandler afvandingen af møllesøen og 2. del forlægningen af Tøttrup Bæk. Det endelige projektforslag som her er beskrevet, minder om løsningsforslag nr. 3 fra forprojektet, men med en anden anlægsteknisk løsning til forlægning af vandløbet
gennem møllesøen, hvorved der undgås etablering af afvandingsgrøft langs
nordlig skræntfod af møllesøen og at skulle vente på flere års sætninger af
møllesøen.
Det 4 valgte projektforslag imødekommer ønskerne om at føre området tilbage til tiden inden området blev kulturpåvirket af vandmøllekraft. Af kulturhensyn bevares dele af mølledæmningen og resterne af bygværket, hvor møllehjulet har siddet samt er der ønske om at bevare det lille hus, som har været
knyttet til dambrugsdriften til brug for rekreative formål. Øvrige bevaringsværdige elementer fra det tidligere uldspinderi er flyttet og genopført på museet i Brede.
De tre projektforslag ses herunder:
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Figur 3.1 Forslag 1

Figur 3.2 Forslag 2
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Figur 3.3 Forslag 3

3.2

Forlægning i møllesø og dambrugsområde

Det valgte løsningsforslag omhandler overordnet, at forlægge Tøttrup Bæk
gennem den nuværende møllesø/moseområde ned gennem det tidligere dambrugsareal med udløb i Sønderup Å.
Møllesøen er på nuværende tidspunkt tæt bevokset og har vandspejl i terræn
(på besigtigelsestidspunktet i februar 2008). Det er derfor ikke muligt at forlægge vandløbet før en afvanding af møllesøen har fundet sted. Derfor er det
valgt, at udføre de anlægstekniske arbejder i 2 etaper:
1. etape:
Afvanding af møllesøen ved gennemgravning af mølledæmning på en 20 meter
lang strækning. Vandet fra møllesøen ledes til et sandfang, som opsamler en
del af det transporterede stof fra moseområdet. Fra sandfangene ledes vandet
ud i Sønderup Å. Stemmeværket og bro fjernes og vandløbet ledes via den
gennemgravede mølledæmning. Vold fra fødekanalen som ligger på indersiden
af mølledæmningen graves væk.
2. etape:
Efter møllesøområdet er afvandet tilstrækkeligt, forlægges Tøttrup Bæk ud i
møllesøen, hvorefter det løber ned over det nuværende dambrugsområde og
herfra ud i Sønderup Å.
Inden der blev truffet beslutning om det valgte løsningsforslag er der foretaget
en række skitsemæssige forundersøgelser, som skulle belyse forhold omkring
følgende:
• Hvor hurtigt forventes møllesøen at kunne afvandes med den store
tørvemængde og det store vandindhold der er til stede?
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•
•
•

Hvor stor en sætning vil der finde sted, hvis møllesøen afvandes.
Hvor lang til skønnes sætningen at vare?
Hvor stor udvaskning af næringsstoffer vil afvandingen af møllesøområdet forårsage?

Spørgsmålene er behandlet i bilag 6.

3.2.1

Etablering af afløb fra møllesø

Der etableres afløb fra møllesøen i dennes vestlige ende, mod dambrugsarealet. Dæmningen fjernes på en 20 meter bred strækning til ca. kt. 18,5 m
DVR90 svarende til den faste bund i møllesøen.

3.2.2

Sandfang

Sandfanget etableres som vist på tegning 2. De eksisterende bassiner benyttes som afgrænsning, hvilket har den fordel, at siderne er bevoksede og dermed sikret mod erosion. Sandfanget er opdelt i 2 dele. Der forventes primært
sedimentation/oprensning i den første del.
Data for sandfanget er angivet nedenfor:
Samlet areal: Ca. 1200 m²
Samlet vandvolumen: Ca. 1200 m³
Bundkote: 17,5 m DVR 90
Overfaldskote mellem de 2 bassiner og afløbskote: 18,5 m DVR90
Afgravning for etablering af sandfanget: Ca. 800 m³
Det aflejrede sand bruges til opfyldning af de tidligere damme og det nærliggende bundfældingsbassin.

3.2.3

Forlægning af Tøttrup Bæk og ændringer på dambruget

I fase 2 af anlægsarbejderne, forlægges Tøttrup Bæk som vist på kort bilag 2.
Fra hvor mølledæmningen er gennemgravet under etape 1, graves et ca. 20 –
30 meter bredt tracé opstrøms ind i gennem møllesøen. De opgravede materialer bruges til opfyld af det tidligere forløb af Tøttrup Bæk og tidligere damme
på dambrugsarealet.
Overordnede dimensioner, fald m.v. for den forlagte Tøttrup Bæk er angivet
nedenfor:
Gennemsnitligt fald gennem søområde og dambrugsområdet fra st. 4709 i nuværende vandløb: 9,3 ‰ (20,1 m DVR90 – 17,3 m DVR90)
Nyt slynget vandløb på samlet længde: Ca. 300 m
Bundbredde: Ca. 0,8-1 m
Skråningsanlæg: Ca. a=1,5
Opgravet jordmængde: Ca. 7.500 m³

3.3

Nedbrydning af tekniske anlæg

Nedenfor er givet et overblik over de anlæg, der skal optages/nedbrydes og
fjernes til godkendt modtageanlæg ved projektgennemførelsen.
•

Diverse rør, der forbinder bassiner m.v. på dambrugsarealet, ca. 200 m
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•
•
•
•
•

Diverse betonbygværker/betondæk, ca. 10 m3
Ind- og udløbsrør/bygværker for 11 damme/bassiner.
Faskiner i damme, ca. 500 m².
Fuglenet og rester af stolper til fuglenet.
Blandet bygningsaffald: 2500 kg.

3.4

Terrænreguleringer

Der foretages terrænregulering af hele dambrugsarealet, som angivet på tegning 2, herunder opfyldning af damme, kanaler, samt eksisterende vandløb og
afgravning/afrømning af nyt vandløb og omkringliggende terræn. Der til- eller
fraføres ikke jord dambrugsområdet. Der tilføres en mindre mængde sten til
stryget.
Efter anlægsarbejderne i området, skal arealet fremstå som en naturlig del af
det omkringliggende landskab med bløde terrænformer
I anlægsfasen tages stilling til den endelige udformning af terrænet.

3.5

Spang

Der etableres et spang over det forlagte vandløb – se tegning 002.
En principskitse af spangene er vist på figur 3.4.

Figur 3.4 Konstruktionsskitse af spang over Tøttrup Bæk.
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4

Konsekvensvurdering
4.1

Tekniske anlæg

Ud over de tekniske anlæg der skal fjernes i forbindelse med nedlæggelsen af
dambruget, er der ingen bygninger der vurderes at blive påvirket ved projektet.
Før anlægsarbejdet er det entreprenørens ansvar at få, afmærket eventuelle
kabler og andre skjulte tekniske anlæg, der er nedlagt på dambruget.

4.2

Afvandingsmæssige konsekvenser

Idet projektet har til formål at genskabe den tidligere ådal uden møllesø vurderes projektet ikke at have negative afvandingsmæssige konsekvenser for
naboarealer. Der indgås skriftlig projektaftale med ejeren af møllesøen.

4.3

Konsekvenser for flora og fauna

Rebild Kommune er myndighed i forhold til naturbeskyttelseslovens §3, og har
besigtiget projektområdet med henblik på en vurdering af hvad naturgenopretningsprojektet vil få af betydning for de beskyttede naturtyper.
Nuværende status
På figuren nedenfor er projektområdet inddelt i fire områder. Område 1 har
signaturen sø, men er stærkt tilgroet og har en blandet rørsumpvegetation.
Område 2 med signaturen mose består næsten udelukkende af dumhammer.
Område 3, også med signaturen mose, består næsten udelukkende af tagrør. I
område 4, der har signaturen eng, er vegetationen mere varieret med
kær/væld vegetation. Nord for de fire områder er et meget fugtigt overdrev.
Møllesøens østlige ende der er præget af meget fugtige partier, med mindre
åbne vandflader flere steder vurderes ikke at blive berørt af projektet idet
vandet til denne del af møllesøen hovedsageligt kommer fra bakkeskråningen,
men også i nogen grad fra et drænrør der løber til fra et nabodambrug i drift.
Møllesøens centrale område og randarealerne hertil vil blive afvandet, hvorved
arealerne over tid vil udvikle sig fra mose mod naturengarealer.
Overdrevsarealerne og vældområderne ved skræntfoden mod nord vil ikke blive påvirket af projektet, men forventes snarere at blive mere markante.
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Gul: Overdrev
Blå: Sø
Brun: Mose
Grøn: Eng

4.4

Bilag IV arter

Der har i mange år ikke været muligt for damflagermus at finde føde i den tilgroede møllesø, derfor vurderes det forslåede projektforslag ikke at påvirke
eventuelle damflagermus i området negativt.
Ved fjernelse af stemmeværk og styrt bliver der skabt faunapassage. Under
etableringen vil der i den første fase være et forholdsvis stort fald, som kan
være vanskelig for nogle fiskearter at passere. Senere når vandløbet finder sit
naturlige leje vil der blive et naturligt faldforhold for vandløbet. For at afværge
det store fald i vandløbet i begyndelsen af projektperioden udlægges store
sten i stryget for at skabe strømlæ.
Fjernelsen af stemmeværket og ændringen til naturligt faldforhold vil også være gavnlig for Odder.
Møllesø området ligger uden for habitatområdet.
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4.4.1

Konsekvenser ved dræning af møllesøen

Organisk stof til nedstrømsliggende recepienter
I perioden hvor møllesøen drænes vil der være en væsentlig transport af organisk stof fra den løse mosejord til nedstrømsliggende recipienter. Negative
konsekvenser ved dette imødegås ved etablering af sedimentationsbassin.
Beregningsmæssigt vil udvaskningsmængderne af næringsstoffer være begænset til højst 10 kg kvælstof og 2 kg fosfor. (Se afsnit 3.7.6) Det vurderes
derfor at næringsstofudvaskninger som følge af projektet ikke har nogen nævneværdig konsekvenser for vandmiljøet nedstrøms.

Det nye å-forløb
Overordnet set er tilstanden god i det eksisterende forløb af Tøttrup Bæk i
dens nedre ende, og det kan ikke afgøres hvordan et nyt å-forløb vil blive på
grund af manglende viden om sammensætningen af sand, grus og sten i hele
møllesø-området.
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5

Økonomi og tidsplan
5.1

Økonomi

Skov- og Naturstyrelsen afholder alle udgifter forbundet med naturgenopretningsprojektet. Etablering af eventuelt rekreative anlæg er ikke en del af dette
projektforslag.

5.2

Arbejdstidsplan

Nedenfor i tabel 5.4 er angivet en tidsplan for de forventede anlægsarbejder.
Der er usikkerhed omkring den periode der skal påregnes mellem fase 1 og 2.
Udførelsesfasen vil desuden blive tilrettelagt så den ikke får konsekvenser for
ynglende fugle.
Tabel 5.4

Aktivitet

1

2

3

1 - 5 år

Uger
fase 1

Uger
fase 2
1

2

3

4

5

6

7

Fase 1:
Tekniske anlæg: Nedbrydning
Jordarbejder
Fase 2:
Arbejdsplads
Nedbrydning af tekniske anlæg
Terrænregulering på dambrugsområdet

Afvanding af møllesøen

Arbejdsplads

Forlægning af Tøttrup Bæk
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