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TEGNINGSOVERSIGT
Tegning
nr.

Indhold

Målforhold

001

Eksisterende forhold. Bemærk, at højdekurverne er vist med 0,5 m ækvidistance.
Projekterede ændringer. Bemærk, at højdekurverne er vist med 0,5 m ækvidistance.
Fremtidige forhold. Bemærk, at højdekurverne
er vist med 0,5 m ækvidistance.
Princip for forlægning af Lindenborg Å, tværprofiler
Tværprofil for den afskårne del af Lindenborg
Å
Tværprofil for afløbet fra Gravlev Sø

1:5.000

002
003
004
005
006

1:5.000
1:5.000
1:50
1:50
1:50

BILAGSOVERSIGT
Bilag nr. Indhold

Målforhold

1

1:50 / 1:8.000

2
3

Længdeprofil for Lindenborg Å, fremtidige forhold
Længdeprofil for Kovads Bæk, fremtidige forhold
Redegørelse fra Nordjyllands Historiske Museum vedrørende kulturhistoriske og arkæologiske fund i området.
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1

Indledning og baggrund
Skov- og Naturstyrelsen v. Buderupholm Statsskovdistrikt er i samarbejde
med de interesserede parter blevet enige om at gennemføre genetableringen
af Gravlev Sø, herunder bl.a. en forlægning af dele af Lindenborg Å og Kovads
Bæk syd for søen. Med udgangspunkt i den nyligt afgivne fredningskendelse
fra Naturklagenævnet (Naturklagenævnet 2005) ønsker Buderupholm Statsskovdistrikt nu at gå videre med projektet med henblik på udførelse.
Der er tidligere udarbejdet en række forslag til retableringen af Gravlev Sø for
Buderupholm Statsskovdistrikt, herunder en rapport fra februar 1996 med titlen ”Gravlev Sø - Samlet projekt for retablering af søen med et vandspejl omkring kote 6,25 m DNN” (Hedeselskabet 1996).

Figur 1.1.1: Den restaurerede del af Gravlev Bæk med Gravlev Sø i baggrunden.

På baggrund af blandt andet rapporten fra 1996 blev der fremsat fredningsforslag for Gravlevdalen, Rebild bakker og opstrøms dele af Lindenborg Å. Naturklagenævnet har ved afgørelse af 26. oktober 2005 bestemt, at området fredes, og i fredningsbestemmelsernes § 7 hedder det blandt andet, at ”Der kan
ske naturgenopretning til genskabelse af Gravlev Sø i overensstemmelse med
Hedeselskabets (nu Orbicon) projekt af februar 1996 - dog således, at søens
vandspejl ikke overstiger kote 6,15 m DNN - samt til omlægning af Lindenborg
Å og Kovads Bæk. Ved naturgenopretningen adskilles Gravlev Sø fra Lindenborg Å ved en banket. Søen tilføres vand fra Gravlev Kildebæk og fra Egebæk
Kilde, og der etableres et afløbsbygværk ved Foldager-grøftens udløb i åen.
Lindenborg Å tilbageføres mellem Nybro og Gravlev Sø til de oprindelige forløb”.
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Fredningen er gennemført med bonusvirkning, hvorfor der således ikke er behov for yderligere myndighedsbehandling.

1.1

Projektlokalitet
Projektområdet ved Gravlev Sø er beliggende i det centrale Himmerland et par
km nordvest for Rebild (figur 1.2.1). Området gennemskæres af en tidligere
kommunegrænse, der adskilte Støvring Kommune mod vest og Skørping Kommune mod øst. Efter kommunalreformens gennemførelse pr. 1. januar 2007
ligger området nu fuldt ud i Rebild kommune (sammenlægning af Støvring,
Skørping og Nørager kommuner).
Gravlev Sø’s nærmere beliggenhed er vist i figur 1.2.2. Gravlev Sø området
udgør en del af oplandet til Lindenborg Å, der har udløb i Limfjorden ved Storvorde ca. 7 km øst for Aalborg. Lindenborg Å (Nordjyllands Amt 2003) og Kovads Bæk (Nordjyllands Amt 2004) var indtil kommunalreformen amtsvandløb
i Nordjyllands Amt, men er nu begge kommunevandløb i Rebild Kommune.

Figur 1.2.1: Beliggenhed af Gravlev Sø i det centrale Himmerland lige nordvest for Rebild.
Den røde streg viser ca. afgræsning af projektområdet.
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Figur 1.2.2: Projektområdet ved Gravlev Sø. Området afvandes af Lindenborg Å.

1.2

Projektets målsætning
Formålet med projektet er at øge vandstanden i den allerede delvist retablerede Gravlev Sø. Desuden lægges Lindenborg Å samt Kovads Bæk tilbage til deres oprindelige løb på strækningen mellem Nybro og søen. Det skal dog sikres,
at Lindenborg Å’s forløb lægges i det laveste terræn på strækningen, således
at de hidtidige iltsvindsproblemer udgås i fremtiden (Frier m.fl. 2006).
Herudover gennemføres en række ændringer af tilløbene i området, hvilket vil
tilgodese genskabelsen af områdets naturlige hydrologi, idet det dog sikres, at
Lindenborg Å ledes uden om søen, således at vandløbet ikke påvirkes negativt
af søen.
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1.3
1.3.1

Model for projektgennemførelsen
Oprindeligt indhold
Ved overdragelsen af projektet til Orbicon blev det aftalt, at Hedeselskabets
forprojekt (1996) revideres således, at der tages hensyn til de krav, der fremgår af fredningskendelsen (Naturklagenævnet 2005). Det reviderede forprojekt skal derfor indeholde tilretninger, der tager hensyn til et fremtidigt vandspejl i Gravlev Sø i kote 6,15 m DNN, mens der fortsat tages udgangspunkt i
en adskillelse mellem søen og Lindenborg Å.
Desuden vil der primært blive gennemført en kontrol af jordmængdeberegninger/andre anlægsarbejder med henblik på at revidere/ajourføre det økonomiske overslag for anlægsarbejderne. Revisionen af forprojektet indeholder ikke
fornyede vandspejlsberegninger for forlægningen af Lindeborg Å og Kovads
Bæk, men tager udgangspunkt i de karakteristiske afstrømninger/vandføringer, som er opstillet i forbindelse med projektet fra 1996. Revisionen omfatter
overordnet følgende elementer:
1. Der gennemføres et flyoptaget laser-nivellement af projektområdet, samt
tilhørende relevante omgivelser. Flyscanningen dækker et areal på ca. 165
ha, svarende til det areal, som er angivet i figur 1.2.2.
2. Der gennemføres fornyet indhentning af ledningsoplysninger for projektområdet.
3. Oplysninger fra Aalborg Kulturhistoriske Museum om kulturhistoriske fund
indarbejdes i projektet.
4. Lindenborg Å og Kovads Bæk forlægges, som det fremgår af forprojektet.
Der gennemføres fornyet kontrol af jordmængdeberegninger herunder
kontrol i forhold til resultaterne af laserscanningen. Med udgangspunkt i
koteopmålingen revurderes tracéet til forlægningen af Lindenborg Å, Kovads Bæk og den afsnørede del af Lindenborg Å i relation til ilttab på grund
af oversvømmelse af de vandløbsnære arealer.
5. Der projekteres afløb fra Egebæk Kilden direkte til Gravlev Sø.
6. Der projekteres afløb fra Gravlev Bæk direkte til Gravlev Sø, mens det resterende forløb af Gravlev Bæk nedlægges ved tildækning. I forbindelse
med sløjfningen af den nedre del af Gravlev Bæk undersøges det, om dette
vil kunne påvirke afvandingsforholdene for arealer beliggende uden for
projektområdet.
7. Den afskårne del af Lindeborg Å indsnævres til en bundbrede på ca. 0,3 m
på hele strækningen frem til Lindeborg Å’s fremtidige forløb.
8. Landkanalen samt den eksisterende pumpestation ved Gravlev Bæk nedlægges.
9. Der projekteres nyt udløbsbygværk (så vidt muligt faunapassabelt) fra
Gravlev Sø til Foldagergrøften, idet der tages hensyn til, at Egebæk Kilden
og Gravlev Bæk ledes til søen, samt at søens vandspejl skal være i ca. kote 6,15 m DNN.
Der er generelt ikke gennemført yderligere undersøgelser i projektområdet i
forhold til rapporten fra 1996, men der er dog gennemført laserscanning for
opstilling af ny højdemodel, der er indhentet opdaterede oplysninger om ledningsanlæg og endelig er der rettet henvendelse til Nordjyllands Historiske
Museum vedrørende redegørelse og eventuelle kulturhistoriske fund og elementer i området.
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1.3.2

Revideret indhold
Arbejdet med revision af Hedeselskabets rapport fra 1996 har imidlertid budt
på nogle nye oplysninger, som der må tages hensyn til i projektgennemførelsen.
Iltforhold
De eksisterende dårlige iltforhold i Lindeborg Å som beskrevet i (Frier m.fl.
2006) skyldes, at store dele af Lindeborg Å’s vandføring ved høje vanstande i
perioder ledes ud over et engområde beliggende lige syd for søen. På grund af
terrænforholdene langs vandløbet, har vandet svært ved at finde tilbage til
vandløbet, hvorfor det opholder sig på engen i længere tid med kraftigt iltsvind til følge.
For at sikre at der ikke opstår samme problemer med den i fremtiden afskårne
del af Lindenborg Å etableres der et nyt vandløb på tværs af ådalen 150 - 200
m syd for det eksisterende forløb. Det nye vandløb skal forbinde den afskårne
del af Lindenborg Å med Lindeborg Å’s nye forløb.
Søens vandspejl
Den gennemførte laserscanning og der herudfra udarbejdede højdemodel viser, at Gravlev Sø’s vandspejl under de eksisterende forhold er steget i forhold
til vandstanden, som fandtes midt i 1990’erne. Søens vandspejl er således nu
beliggende lige omkring kote 6,25 m DNN, eller 10 cm højere end tilladt ifølge
fredningskendelsen (Naturklagenævnet 2005).
Projektændringer
De nævnte forhold har medført en fornyet diskussion vedrørende projektindholdet, idet ændringer i forhold til fredningskendelsen kræver tilladelse fra
fredningsmyndighederne. Denne diskussion har resulteret i, at projektrevisionen nu skal have følgende indhold:
•

•

•
•
•

Søens vandspejl fastholdes på eksisterende niveau omkring kote 6,25 m
DNN. Der foretages en vurdering af hvorvidt (og eventuelt i hvilken grad)
dyrkningsmulighederne på privatejede arealer (3 lodsejere vest for Gravlev
Bæk) forringes ved denne søvandstand frem for en sænkning til kote 6,15
m DNN som forudsat i fredningen.
Der etableres et udløbsbygværk i Foldagergrøften, således at vandspejlet i
normale afstrømningssituationer fastholdes i ovennævnte niveau. Udløbsbygværket skal projekteres til 2 forskellige vandføringer afhængigt af,
om Egebæk Kilde skal ledes gennem søen eller til den afskårne del af Lindenborg Å. Udløbsbygværket skal være passabelt for fisk i begge retninger.
Udløbsbygværket placeres i Foldagergrøften ud for den eksisterende lave
banket, der findes på tværs mellem Foldagergrøften og Lindenborg Å.
Gravlev Bæk ledes direkte til søen i et nyt forløb, der ligner den allerede
etablerede snoede strækning.
Pumpestationen ved Gravlev Bæk kan køre videre, men der pumpes til en
kort strækning (50 - 100 m) af Gravlev Bæk, der lades åben. Fra denne
delstrækning af bækken gennemføres en række skrab med en gravemaskine ind mod søen, således af pumpevandet afstrømmer hertil på diffus
vis af hensyn til kvælstofomsætningen.
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•

•

•

•

•

•

•

•

Den resterende del af Gravlev Bæk skal sløjfes jævnfør fredning eventuelt
ved sammenskrab af omliggende jord. Eksisterende dræn skal opretholdes
eventuelt med afløb til søen. Punktlukning af bækken er antageligt mere
hensigtsmæssig. Nær Lindenborg Å er der stort set intet fald på bækken,
hvorfor bækkens drænende funktion er meget begrænset.
Det afskårne vandløb (Lindenborg Å’s eksisterende forløb) forbindes med
Lindenborg Å's nye løb ved gravning af et nyt løb på tværs af dalen 150 200 m syd for det oprindelige løb, således at iltsvindsproblematikken på
engen minimeres. Strækningen fra Egebæk Kilde til udløbet i Lindenborg Å
dimensioneres med 2 forskellige bundbredder afhængigt af, om bækken
ledes til søen eller til det afskårne vandløb. Den eksisterende øst-vest gående strækning lige syd for søen lukkes ved sammenskrab af omliggende
jord herunder med jord fra den banket, som blev konstateret ved projektet
i 1996. Dette vil sikre, at søen vil kunne brede sig mod syd over den problematiske eng.
Langs den nye strækning på tværs af dalen etableres en lav banket på
nordsiden af vandløbet, ligesom der etableres en lav banket på vestsiden
af Lindenborg Å's nye løb fra det afskårne vandløb frem til søens sydøstlige
afgrænsning. Banketterne etableres for at hindre vandet i at strømme fra
vandløbene ind i søen. Banketten projekteres med en topkote i ca. 6,30 m
DNN.
Jordbundsforholdene langs dele af det afskårne vandløb er meget besværlige (blandt andet hængesæk), hvorfor det vurderes meget besværligt at
indsnævre vandløbet. Derfor indsnævres kun den øvre del af strækningen,
og der udlægges gydegrus på dele af vandløbsstrækningen, såfremt faldforholdene er tilstrækkelige.
Den nye forbindelse fra Lindenborg Å til Kovads Bæk etableres lidt nord for
det tidligere projekterede forløb for at undgå berøring af meget bløde (og
naturmæssigt vigtige) områder.
Der undersøges 2 scenarier for Egebæk Kilde. Bækken ledes direkte til søen eller den ledes lidt mod syd via tidligere forløb til det afskårne vandløb.
For begge scenarier vurderes fordele/ulemper på vandkvalitet i søen og
gydemuligheder i vandløbet m.m.
Den nuværende banket øst og nord for søen ændres ikke, idet det dog
bemærkes i projektmaterialet, at den i forbindelse med anlægsarbejderne
skal efterses, og der efterfyldes kun, hvis tydelige huller forekommer.
Rapporten skal være grundlag for fredningsnævnets afgørelse.
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2
2.1

Registreringer
Afgrænsning
Projektområdet afgrænses på næsten alle sider af vejanlæg. Mod syd afgrænses området af Rebildvej. Mod sydvest og mod vest afgrænses området af vejen, der hedder Vælderskoven. Mod nordvest afgrænses området af Gravlevvej, mens hele den østlige afgrænsning udgøres af grusvejen, der forløber fra
Rebildvej forbi Ravnkilde og ejendommen Bundgård og videre mod Nørreskov.

2.2
2.2.1

Opmåling
Terræn
Der er gennemført en flyoptaget laserscanning af selve søområdet, samt tilhørende relevante omgivelser. Dette projektelement er udført af BlomInfo A/S,
True Møllevej 9, 8381 Tilst, der således optræder som underleverandør i opgaveløsningen. Laserscanningen er gennemført med den nye Optech
ALTM3110C laserscanner, der p.t. er markedets mest moderne og bedst ydende scanner. Opmålingen har som minimum omfattet det areal, der fremgår af
figur 1.1.2.
Området omfatter et samlet areal på ca. 165 ha bestående af selve søområdet
og ådalsområdet henholdsvis syd og nord for søen.
Opmålingens intensitet sikrer, at der i datasættet er mindst 1 punkt/m². Det
skal dog nævnes, at punkttætheden i tæt skov (specielt granskov) kan være
mindre. I forbindelse med delopgavens løsning er der leveret DTM og DSM på
ASCII-format, udtyndede terrænpunkter samt højdekurver med 0,25 m ækvidistance. Resultatet af laserscanningen fremgår blandt af tegning 001, hvor de
omtalte højdekurver er vist.
Laserscanningen er gennemført primo april 2006, og data er leveret til Orbicon
d. 1. juni 2006.
Opmålingen viser (tegning 001), at væsentlige dele af ådalen omkring Lindenborg Å i projektområdet er meget fladt og har terræn i intervallet kote 6,00 6,5 m DVR90. I området, hvor Kovads Bæk løber til Lindenborg Å, omkring
den eksisterende sø og i et område nedstrøms i projektområdet ligger terrænet omkring kote 6,25 m DVR90, ligesom der i smalle striber langs vandløbet
findes terræn i samme interval.
Ådalen, hvor den centrale del har terræn under kote 6,50 m DVR90, strækker
sig fra ca. 300 m opstrøms sammenløbet mellem Kovads Bæk og Lindenborg Å
til den nedstrøms ende af projektområdet. Dette område er mellem ca. 200 og
godt 400 m bredt, med den største bredde, hvor den eksisterende sø findes.
Opstrøms dette område ligger den centrale del af ådalen med terræn i intervallet kote 6,50 og 7,00 og helt opstrøms i projektområdet ved Nybro ligger
terrænet i intervallet 7,00 - 7,25 med små områder op til kote 7,50 m DVR90.
Uden for de centrale dele af ådalen stiger terrænet ret stejlt mod både øst og
vest til kote 10,00 DVR90 eller højere.
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Omregning mellem DNN og DVR90 for projektområdet sker ved følgende formel: m DVR90 + 0,03 m = m DNN. Forskellen mellem de 2 systemer er således så lille, at den vurderes uden væsentlig betydning, hvorfor begge systemer anvendes i rapporten.

2.2.2

Vandløbsopmålinger
Der er som tidligere nævnt ikke gennemført nye opmålinger af vandløbsstrækningerne inden for projektområdet i forbindelse med nærværende revision, der
baseres på de opmålinger, der er omtalt i Hedeselskabet (1996).
Opmåling af Lindenborg Å, Kovads Bæk og arealerne langs Lindenborg Å blev
foretaget den 5. juli 1995. Opmålingerne af sidstnævnte danner grundlag for
vurdering af behovet for banket mellem Lindenborg Å og Gravlev Sø samt omfanget af udvidelse af Kovads Bæk. Opmålingerne er udført i DNN og system
34.
Lindenborg Å blev opmålt på strækningen st. 11060 m - 12148 m. Opmålingen
viser en udjævning af bunden sammenlignet med Nordjyllands Amts tidligere
opmåling. Afvandingsmæssigt giver denne udjævning ingen konsekvenser.
Observationerne tyder på en vis sandvandring. Nordjyllands Amt har derfor i
1996 søgt at kvantificere omfanget af sandvandringen for om nødvendigt at
etablere et sandfang. På det foreliggende grundlag har det dog ikke været muligt at kvantificere omfanget, hvorfor der ikke er projekteret et sandfang.
Kovads Bæk blev opmålt på strækningen fra udløb i Lindenborg Å (st. 0) til st.
803 m, hvor Lindenborg Å ved forlægningen løber ud i Kovads Bæk. Der er efterfølgende suppleret med opmåling af strækningen fra st. 803 m og til st.
1200 m af hensyn til projektering af forlægning af en mindre strækning af Kovads Bæk.
Af opmålingen fra 1995 fremgår, at der findes en banket mellem Lindenborg Å
og Gravlev Sø. Banketten er dannet ved oplægning af fyld fra oprensning af
åen. Banketten er enkelte steder lavere kote 6 m DNN, nogle få steder lavere
end kote 6,15 m DNN og de fleste steder lavere end kote 6,25 m DNN, som er
den fremtidige søs vandstand. Desuden gennemskæres banketten af mange
små grøfter.
Som det fremgår af afsnit 1.3.2, har laserscanningen imidlertid vist, at søens
vandspejl er i kote ca. 6,25 m DNN, hvilket ligeledes må betyde, at det omliggende terræn, herunder også banketten må ligge højere end søvandspejlet.
Hævningen af søvandspejl og omliggende terræn i forhold til 1995 må hænge
sammen med en generel tilgroning i området, samt væsentligt mere fugtige
forhold i ådalen, som har fået jorden til i et vist omfang at svulme op med en
begrænset terrænhævning til følge.
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2.3
2.3.1

Kulturtekniske forhold
Afvandingshistorie
Af Vejdirektoratets kort fra 1792 (figur 2.3.1a) fremgår det, at Lindenborg Å
ca. 150 m nedstrøms Nybro ikke har drejet brat mod nord som i dag, men at
den har fulgt et øst-nordøstligt forløb, inden den løb sammen med Kovads
Bæk og senere Gravlev Sø (jævnfør figur 2.3.1a). På kortes er søen vist med
et areal på 50 - 60 ha, hvilket er væsentligt større end den eksisterende sø.
Det nuværende vestligere forløb er indtegnet på Vejdirektoratets kort. Forløbet
har dog ikke kontakt med Lindenborg Å, men det er vist som et separat tilløb
til Gravlev Sø med sit udspring ca. 50 m nord for Lindenborg Å´s forløb.
Begge strækninger har øjensynligt haft et naturligt slynget forløb. Det må derfor formodes, at der har været naturligt dannede forløb eventuelt i forbindelse
med en deltadannelse ved sydenden af Gravlev Sø.
På et senere tidspunkt kan åen være brudt igennem til sit nuværende leje. Det
er dog mere sandsynligt, at flytningen er sket som et kulturteknisk indgreb.
Flytningen må være sket i perioden mellem 1792 og 1880, idet åen er angivet
med sit nuværende forløb på et ældre målebordsblad (højkantskort) af ukendt
dato (figur 2.3.1b).
Området er senere afvandet yderligere, hvilket fremgår af 4 cm kortet fra
1978 (figur 2.3.1c), hvor stort set hele projektområdet er vist med signatur,
der svarer til arealer, der indgår i landbrugsmæssig omdrift.
Som bekendt udnyttes kun mindre dele af projektområdet under de nuværende forhold til landbrugsdrift og store dele henligger som naturarealer (figur
2.3.1d).

2.3.2

Vandløb
Ådalen ved Gravlev Sø gennemstrømmes af vandløbet Lindenborg Å, der er
kommunevandløb i Rebild Kommune på hele strækningen inden for projektområdet. Det gældende vandløbsregulativ er vedtaget i 2003 (Nordjyllands Amt
2003), altså ca. 7 år efter udarbejdelsen af Hedeselskabets projekt fra 1996. I
det gældende regulativ er vandløbet stationeret modstrøms med 0-punkt i
vandløbets udløb i Limfjorden ved Storvorde øst for Aalborg. Kommunevandløbet slutter i projektområdets opstrøms ende ved Nybro, der fører vejen Vælderskoven over vandløbet. Udløbet fra broen har således st. 36450 i regulativet.
I Hedeselskabets projekt fra 1996 er vandløbet stationeret medstrøms med st.
10.000 som udløb under Nybro, hvor vandløbet passerer under vejen. I tabel
2.3.1 er vist stationering for udvalgte stationer i både Hedeselskabet rapport
fra 1996 og i det gældende vandløbsregulativ fra 2003 (Nordjyllands Amt
2003).
I rapporten er det valgt at fastholde stationeringen fra Hedeselskabets rapport
fra 1996.
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a: 1792

b: 1880

c: 1978

d: 2004

Figur 2.3.1: Projektområdet ved Gravlev Sø på 4 forskellige tidspunkter.
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Tabel 2.3.1: Stationering af Lindeborg Å i projektet fra 1996 (Hedeselskabet 1996) og i gældende vandløbsregulativ(Nordjyllands Amt 2003).
St. i Hedeselskabets rap-

Station i gældende vand-

port fra 1996 (med-

løbsregulativ (mod-

Bemærkninger

strøms)

strøms)

m

m

10000

36450

Udløb Nybro

11242

35208

Tilløb af Kovads Bæk

12310

34140

Tilløb af Foldagergrøften

12895

33555

Tilløb af Gravlev Bæk

13177

33273

Udløb fra L. Blåkilde

Som det fremgår af tabel 2.3.1, løber Kovads Bæk til Lindenborg Å i dennes
st. 11242. Kovads Bæk er ligeledes kommunevandløb i Rebild Kommune inden
for projektområdet, og det gældende regulativ er vedtaget i 2004 (Nordjyllands Amt 2004). Også Kovads Bæk er i det gældende regulativ stationeret
modstrøms med 0-punkt i vandløbets udløb i Lindenborg Å. Regulativet omfatter en vandløbsstrækning på 1.381 m, hvor st. 1381 er Vejbroen ved Rebild Skørping landevejen. Opstrøms for denne vej er vandløbet privat vandløb i
Rebild Kommune.

2.3.3

Dræn og pumpestationer
Oprindeligt fandtes der 3 pumpestationer i projektområdet (Hedeselskabet
1990). Ifølge de foreliggende oplysninger var den ene (sydlige) pumpestation
ude af drift og allerede fjernet ved udarbejdelsen af forprojektet i 1990.
Af samme projekt fremgår, at 2 øvrige drænsystemer med afvandingspumper er
beliggende inden for projektområdet. Der er ikke senere registreret andre afvandingsanlæg indenfor projektområdet. I perioden siden er den nordligste af disse
pumper ligeledes fjernet, hvorfor der i dag kun findes 1 pumpestation i drift. Beliggenheden af denne fremgår af tegning 001.
Herudover findes der i projektområdet kun et mindre antal aktive dræn, der alle
er beliggende i forbindelse med den nævnte pumpestation eller på arealer nord
herfor. Pumpestationen og drænene afvander alle til den del af Gravlev Bæk, der
passerer nordvest om Gravlev Sø (tegning 001). På tegning 001 er alene vist hoveddræn, der fører til Gravlev Bæk. Disse hoveddræn optager drænvand fra et
antal sidedræn, hvoraf nogle afvander markerne nordvest for grusvejen. Her falder terrænet imidlertid så meget, at markerne afvandingstilstand umuligt vil
kunne blive berørt som følge af projektet.
Ved Orbicons besigtigelse i sommeren 2006 var vandet i Gravlev Bæk stort set
stillestående tilsyneladende stuvningspåvirket af vandspejlet i Lindeborg Å. Buderupholm Statsskovdistrikt foranledigede i efteråret 2006 en opmåling af
vandspejlskoten på flere lokaliteter i Gravlev Bæk samt i Gravlev Sø og på en
station i Lindenborg Å nær udløbet af Gravlev Bæk. Lokaliteter og målte vandspejl fremgår af figur 2.3.1.
Det fremgår af de opmålte vandspejlskoter, at vandspejlsfaldet i bækken er
meget ringe og at vandspejlet i bækken er styret af vandspejlet i søen (opstrøms) og af vandspejlet i Lindenborg Å (længere nedstrøms). Det vurderes
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derfor, at det er meget tvivlsomt om bækken fortsat har en drænende effekt,
og givet fald er denne meget begrænset.

Figur 2.3.1: Opmålte vandspejlskoter i efteråret 2006. Opmåling foranlediget af Buderupholm
Statsskovdistrikt.

2.4

Oplande og afstrømninger
Ved dimensionering og beregning af konsekvenserne for det nye forløb af Lindenborg Å anvendes de i tabel 2.4 anførte karakteristiske afstrømninger (Hedeselskabet 1996).
Tabel 2.4.1: Karakteristiske afstrømningsværdier i Lindenborg Å ved Nybro (opland:34 km²)
og Buderupholm (opland: 65,5 km²).
Nybro
l/sek/km²

Buderupholm
l/sek

l/sek/km²

l/sek

Sommer:
Median minimum

10,0

340

12,5

800

Middel
Median maksimum

13,0

440

16,0

1.050

37,0

1.250

26,0

1.700

Vinter:
Middel

16,4

560

20,6

1.350

Median maksimum

50,0

1.700

37,0

2.400

Ved dimensionering og beregning af konsekvenserne for det nye forløb af Kovads Bæk er de i tabel 2.4.2 anførte karakteristiske afstrømninger anvendt.
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Tabel 2.4.2: Karakteristiske afstrømningsværdier i Kovads Bæk ved udløb i Lindenborg Å
(12,6 km²).
l/sek/km²

l/sek

Medianminimum

5,0

63

Middel

6,5

82

18,5

233

8,2

103

25,1

316

Sommer:

Medianmaksimum
Vinter:
Middel
Medianmaksimum

Der er ikke gennemført vurdering af karakteristiske afstrømninger for de øvrige
vandløbsstrækninger i projektområdet, men som det fremgår af Hedeselskabet
(1996), er der angivet en række vandføringer for forskellige positioner i området.
Disse vandføringer er samlet i tabel 2.4.2.
Tabel 2.4.3: Målte og vurderede vandføringer på forskellige lokaliteter inden for projektområdet ved Gravlev Sø (Hedeselskabet 1996). Vandføringen i Egebæk Kilde er dog målt af Frier
(m.fl. 2006).
Vandløb

Vandføring
l/sek

Egebæk Kilde (Frier m.fl. 2006)

56

Gravlev Kilde

110

Gravlev Bæk

137

Gravlev Bæk ved udløb i Lindenborg Å

153

Fremtidig indsnævret strækning af Lindenborg Å

40

Afløb fra den fremtidige Gravlev Sø**
Medianminimum*

122

Middel

166

Medianmaksimum

316

10 års maksimum

456

Landkanalen
10
*: Fratrukket 14 l/sek på grund af fordampning. Alle værdier er tillagt 56 l/sek i forhold til Hedeselskabet (1996), idet Egebæk Kilde ledes direkte til søen.

2.5
2.5.1

Jordbundsforhold
Banketten mellem søen og Lindenborg Å
Af den oprindelige opmåling ved undersøgelsen i 1996 (Hedeselskabet 1996)
viste opmålinger langs vandløbet, at der findes en banket mellem Lindenborg
Å og Gravlev Sø. Banketten er dannet ved oplægning af fyld fra oprensning af
åen. Banketten var enkelte steder lavere kote 6 m DNN, nogle få steder lavere
end kote 6,15 m DNN og de fleste steder lavere end kote 6,25 m DNN. Desuden gennemskæres banketten af mange små grøfter.
Bankettens jordbundsforhold er 1996 rapporten undersøgt ved 5 profilboringer
til 1,5 m´s dybde forskellige steder på banketten med det formål at kunne
vurdere den eksisterende bankets bæreevne. Resultaterne af de enkelte profilundersøgelser fremgår af tabel 2.5.1.
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Tabel 2.5.1:Jordbundsforhold på banketten mellem Lindenborg Å og søen.
Prøve

Dybde (cm)
1

0 - 35

Beskrivelse
Svagt lerblandet sandmuld

35 - 80

Ler- og siltblandet sand

80 - 150

Ler-, silt-, sand- og skalblandet sand
God bæreevne

2

1 - 45

Ler- og sandblandet muld

45 - 90

Ler- og siltblandet finsand

90 - 150

Ler-, silt- og sandblandet finsand.
Rimelig god bæreevne

3

0 - 30

Sandmuld

30 - 80

Svagt ler-, silt- og andet tørveblandet sand

80 - 150

Ler-, silt-, sand- og skalblandet finsand
Rimelig god bæreevne.

4

0 - 45

Sandmuld

45 - 80

Ler- og siltblandet finsand

80 - 150

Ler-, silt-, sand- og skalblandet finsand
Rimelig god bæreevne.

5

0 - 40
40 - 100
100 - 150

Sandmuld
Omsat tørv
Silt- og sandblandet finsand
Rimelig god bæreevne.

Konklusionen af jordprøverne fra banketten er, at bæreevnen generelt er rimelig god. Dette betyder, at den eksisterende banket vil kunne hæves i begrænset omfang ved oplægning af jord, såfremt der fortsat er behov herfor.
Som det fremgår af afsnit 1.3.2, har forholdene i forhold til midten af
1990’erne ændret sig således, at søens vandspejl under de eksisterende forhold er i kote 6,25 m DNN, og der er ikke noget, der tyder på, at der er direkte kontakt mellem Lindenborg Å og søen i det mindste ikke under normale afstrømningshændelser. Dette betyder, at banketten ved tilgroning har hævet
sig til kote 6,25 m DNN eller mere, og der er derfor ikke længere behov for en
forstærkning/hævning af banketten. I forbindelse med anlægsarbejderne skal
banketten dog efterses, og der efterfyldes, hvis tydelige huller forekommer.

2.5.2

Jordbundsforhold vest for banketten
Af hensynet til at minimere kørsel mv. i området påregnes den jord, som anvendes til forhøjelsen af banketten mellem søen og vandløbet hentet ved opgravning og indbygning af topjorden mellem søen og den nuværende vestside
af dæmningen. Området umiddelbart vest for dæmningen vil efter stabiliseringen af vandspejlet udgøre en del af den fremtidige søbund.
Det er i undersøgelserne i 1996 undersøgt, hvorvidt jordbunden her, som skal
udgøre den fremtidige søbund, er egnet til at hæve banketten med. Dette er
udført ved 3 profilboringer til 50 cm´s dybde. De enkelte profilundersøgelser
er beskrevet i tabel 2.5.2:
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Tabel 2.5.2: Jordbundsforhold vest for banketten mellem Lindenborg Å og søen.
Prøve

Dybde (cm)
A

0- 8

Græstørv

8 - 30

Svagt lerblandet sand og muld

30 - 50
B

C

Beskrivelse

0 - 10

Ler- og siltblandet finsand
Rødder af tagrør og "siv"

10 - 30

Svagt lerblandet sandmuld

30 - 50

Ler- og siltblandet finsand.

0 - 10

Rødder af tagrør og "siv"

10 - 45

Sandmuld

45 - 50

Ler- og siltblandet finsand

Ud fra jordprøverne vurderes, at jordbunden i den fremtidige søbund er egnet
til at hæve banketten med. Der er således ikke foretaget supplerende jordbundsundersøgelser i dette område. Et alternativ til lukning af eventuelle huller i banketten kunne være måtter af bionedbrydeligt materiale.

2.6

Tekniske anlæg i projektområdet

2.6.1

Bygninger
Der er ikke registreret bygninger og øvrige bygningsværker indenfor projektområdet, som forventes påvirket af de ændrede fysiske forhold i projektområdet.

2.6.2

Veje
Som omtalt i afsnit 2.1, afgrænses projektområdet på næsten alle sider af vejanlæg. Udover de her nævnte veje findes der kun en kort markvej, der forløber fra Rebildvej og ca. 200 m ind i projektområdet. Alle de nævnte vejstrækninger er beliggende så højt i terrænet, at de ikke vil blive påvirket ved projektgennemførelsen.

2.6.3

Ledninger og kabler
Der er søgt oplysninger omkring ledningsanlæg mv. ved ledningsejerregistret
LER, hvor følgende ledningsejere er oplyst havende ledningsanlæg i eller ved
projektarealet. Ved kontakt til de respektive ledningsejere er følgende ledningsanlæg bekræftet.
Elforsyning
HEF net A/S, Over Bækken 6 9000 Aalborg, Dokumentationsafdelingen.
Ifølge ledningsejernes oplysninger er der ikke udlagt spændingskabler i de dele af projektområdet, hvor anlægsarbejderne påtænkes foretaget. Der er dog
vist et lavspændingskabel, ført frem til den nordligste af pumpestationerne,
men ikke den sydligste.
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Det er oplyst, at den sydligste pumpestation er nedlagt, og at strømforsyningen således også er afbrudt. Dette skal dog verificere før igangsætning af anlægsarbejderne.
Tele/telefon
TDC Kabel TV A/S Strandlodsvej 30 2300 København S. (Planudleveringen) og
TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1, 2450 København SV. (Planudleveringen)
Ifølge kortoplysningerne er der ikke udlagt tele-/telefonkabler som berøres
ved anlægsarbejder i projektområdet.
Vandforsyning
I/S Støvring Vandværk, Hjedsbækvej 12, 9530 Støvring.
Ifølge vandværkets kortoplysninger er der ikke udlagt vandforsyningsledninger
som berøres ved anlægsarbejder i projektområdet.
Olie og Naturgas
Naturgas Midt Nord, Vognmagervej 14, 8800 Viborg.
Ifølge det oplyste kortmateriale ligger Naturgasledningerne i området udenfor
projektområdet for anlægsarbejderne.
Spildevand
Rebild Kommune Hobrovej 88, 9580 Støvring.
Ifølge Kommunens oplysninger ligger der ikke spildevandsledninger eller udløb, der har afgørende betydning for anlægsarbejderne i projektområdet.

2.6.4

Andre anlæg og installationer
Dambrug
Det fremgår af lidt ældre 4-cm kort, at der både ved Gravlev Bæk og ved Egebæk Kilde findes dambrug, men disse er begge nedlagt, og arealerne og vandløbene er retablerede.
Pumpestationer
På matr. 6a, Gravlev By, Gravlev findes en mindre pumpestation (tegning
001), som afvander dele af matr.nr. 6a og 9a Gravlev By, Gravlev, i alt ca. 4,2
ha. Pumpen er etableret på terræn omkring kote 6,75 m DNN. Pumpen hæver
drænvandet ca. 40 cm over terræn, hvorfra vandet løber til et drikketrug til
kreaturer, og videre til et afløbsrør, som udmunder i Gravlev Bæk.
Det fremgår af tegning 001, at der i projektområdets nordligste del ligeledes
findes en mindre pumpestation. Efter det oplyste, er den imidlertid nedlagt og
behandles ikke yderligere i projektet.
Det nuværende udløb fra Gravlev Sø
Det eksisterende afløb fra Gravlev Sø er en grøft benævnt Foldagergrøften,
der løber fra søen i nordøstlig retning til udløb i Lindenborg Å i dennes st.
12850. Grøften er under tilgroning med blandt andet tagrør.
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2.7

Planforhold
Ifølge arealinfo.dk er Lindenborg Å på hele strækningen inden for projektområdet målsat som ophold- og opvækst for laksefisk (B2). Kovads Bæk, Gravlev
Bæk på strækningen frem til udløbet i Gravlev Sø samt afløbet fra Ravnkilde
er målsat som gyde- og opvækstvand for laksefisk (B1). Egebæk Kilde er målsat som vandløb med varieret dyre- og planteliv (B4), mens Gravlev Bæk på
den nedstrøms strækning frem til udløbet i Lindenborg Å er målsat som karpefiskevand (B3). Endelig er 2 afvandingsgrøfter lige nord for Egebæk Kilde målsat som vandløb til afledning af vand (figur 2.7.1).

Figur 2.7.1: Målsatte vandløb i projektområdet ved Gravlev Sø. Blå: B1 (gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk). Grøn: B2 (ophold- og opvækstvand for laksefisk), Gul: B3 (karpefiskevand). Lyslilla: B4 (varieret dyre- og planteliv). Mørklilla: C (vandafledning).

De målsatte vandløbsstrækninger er sammen med de fleste afvandingsgrøfter
i området ligeledes omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelse af
særlige naturtyper. Dette gælder desuden meget væsentlige del af projektområdet, idet kun et mindre areal i den nordlige del ikke er kortlagt som § 3 område. Hele projektområdet er ligeledes udpeget som geologisk beskyttelsesområde, geologisk interesseområde og særligt værdifuldt landskab.
Arealerne omkring Lindenborg Å, Gravlev Sø og dele af Kovads Bæk er omfattet af sø- og åbeskyttelseslinien (naturbeskyttelseslovens § 16), der strækker
sig ca. 150 m på begge sider af vandløbet/søen. Der findes ingen beskyttede
sten- og jorddiger inden for projektområdet.
Herudover er hele projektområdet udpeget som internationalt beskyttelsesområde under Natura 2000. Området udgør således en mindre del af det 8.748
ha store habitatområde nr. 20. Udpegningsgrundlaget er skæv vindelsnegl,
bred vandkalv, bæklampret, stor vandsalamander, damflagermus, odder grøn
buxbaumia, blank seglmos og Fruesko, arter der ikke alle findes i projektområdet.
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Udpegningsgrundlaget indeholder ligeledes en række beskyttede naturtyper, der
omfatter:
•
Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) (3110)
•
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
(3150)
•
Brunvandede søer og vandhuller (3160)
•
Vandløb med vandplanter (3260)
•
Våde dværgbusksamfund med klokkelyng (4010)
•
Tørre dværgbusksamfund (heder) (4030)
•
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter (5130)
•
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) (6210)
•
*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund (6230)
•
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop (6410)
•
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn (6430)
•
Aktive højmoser (7110)
•
Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse (7120)
•
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand (7140)
•
*Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220)
•
Rigkær (7230)
•
Bøgeskove på morbund uden kristtorn (9110)
•
Bøgeskove på muldbund (9130)
•
Bøgeskove på kalkbund (9150)
•
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund (9160)
•
Stilkegeskove og krat på mager sur bund (9190)
•
*Skovbevoksede tørvemoser (91D0)
•
*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (91E0)

Nordjyllands Amt har gennemført en registrering af hele projektområdet, og
det er her konstateret, at langt de fleste af de tørre naturtyper forekommer i
projektområdet, ligesom flere af de tørre forekommer på kanten af projektområdet.

2.8

Kulturhistoriske fund og elementer
Der er desuden rettet henvendelse til Nordjyllands Historiske Museum i Aalborg vedrørende eventuelle fund omkring projektområdet ved Gravlev Sø. Af
museets svar (bilag 3) fremgår det, at der er gjort mange fund omkring projektområdet, mens der i området kun er kendskab til ret få men vigtige fund.
Syd for Hvolbjerg er der således fundet dele af en boplads fra ældre stenalder.
Bopladsen er placeret på terræn omkring kote 7 m. Herudover findes der i området stik øst for ejendommen Lundgård enkelt områder, som topografisk er
oplagte til lignede bopladser.
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3

Projektgennemførelse
Projektgennemførelsen omfatter overordnet en fastholdelse af et fremtidigt
permanent søvandspejl i Gravlev sø omkring kote 6,25 m DNN samt etableringen af et nyt slynget forløb af Lindenborg Å syd for søen.
Søen er i dag adskilt fra vandløbet af den nuværende lave banket langs søens
nordlige, østlige og sydlige del. Banketten er dannet af opgravede materialer i
forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen.
Søen har gennem længere tid haft er vandspejlsniveau omkring 6,25 m. Dette
vandspejlsniveau vurderes som naturligt i forhold til den nuværende bankethøjde og -længde. Det er således nu besluttet, at der ikke foretages supplerende hævning af banketten, som oprindeligt planlagt. Derimod forlægges
bankettens sydlige del, idet den forlænges mod syd, så den kommer til at ligge langs vestsiden af det ny vandløbstrace for Lindenborg Å. De projekterede
ændringer er vist på tegning 002.
Søens vandspejl fastholdes ved etableringen af et fast overløb fra søens nordende til den nuværende Foldagergrøft.
Ved etableringen af det nye forløb for Lindenborg å afskæres ca. 1.100 m af
den nuværende vandløbsstrækning syd for Gravlev Sø. Den afskårne vandløbsstrækning skal fremtidigt stadig afvande især den sydvestlige del af projektområdet. Vandløbsprofilet indsnævres, primært på den sydligste del. Den
nordligste del som nu forløber langs søen sløjfes helt. Der etableres i stedet en
ny vandløbsforbindelse fra den nuværende til den ny Lindenborg Å, ca. 200 m
syd for søen.
Den nuværende banket på søens sydside sløjfes og forlægges ca. 200 m mod
syd, idet der foretages en terrænhævning/-regulering med opgravede materialer på vestsiden og nordsiden af de ny vandløbsstrækninger, ca. 200 m syd for
søen. Målet med forlægningen og forlængelsen af banketten er, at vandet fra
Lindenborg Å, som periodevis har oversvømmet de lave engområder syd for
søen og været årsag til iltproblemer ved tilbageløbet til åen i stedet holdes tilbage. Det vand, som i perioder med meget store afstrømninger alligevel kan
dannes i det lave engområde, får i stedet forbindelse til søen.
Ved at skabe en fortsat adskillelse af søen fra det fremtidige vandløbsforløb og
en reduceret overløbsfrekvens for åen i en større del af engområdet, forventes
de negative konsekvenser på næringsstofbelastningen og iltningsforholdene på
de nedstrøms strækninger af Lindenborg Å uden for projektområdet således
reduceret væsentligt.
Ved etableringen af det ny gensnoede forløb af Lindenborg Å udvides den nedstrøms del af Kovads Bæk, og flere af de nuværende afvandingsgrøfter og små
vandløb i den vestlige del af projektområdet forlægges/nedlægges.
Der tages udgangspunkt de undersøgelser og vurderinger, der blev foretaget i
forprojektet fra 1996 (Hedeselskabet 1996). I nedenstående beskrives de enkelte anlægselementer, med udgangspunkt i forprojektets vurderinger, suppleret med de nye oplysninger og ændringer, der er kommet i den mellemlig-
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gende periode, herunder blandt andet som følge af den udførte flyscanning og
af fredningskendelsen.
Projektgennemførelsen omfatter overordnet følgende elementer:
• Forlægning af ca. 1.100 m af Lindenborg Å syd for Gravlev Sø, hvor
vandløbsstrækningens st. 10150 – 11242 (eksisterende stationering)
gensnoes i et nyt ca. 1.330 m langt vandløbsstykke øst for den nuværende.
• Uddybning og tilpasning af ca. 800 m af Kovads Bæk til også at føre
vandet fra Lindenborg Å. Denne strækning udgør således en del af
ovennævnte 1.330 m nyt vandløb.
• Sløjfning af ca. 130 m og forlægning af ca. 160 m af Kovads Bæk, opstrøms sammenløbet med Lindenborg Å.
• Afskæring af den eksisterende Lindenborg Å nedstrøms dennes nuværende st. 10150 m, reduktion af bundbredden på en ca. 400 strækning,
sløjfning af ca. 250 m og udgravning af ca. 200 m ny vandløbsstrækning mellem den eksisterende og ny Lindenborg Å.
• Sløjfning af den sydlige del af den nuværende banket på sydsiden af
Gravlev Sø, indbygning af materialerne i den sløjfede del af Lindenborg
Å og etablering af ny lokal hævning/tilpasning af terrænet til kote minimum 6,6 m DNN op mod det ny vandløbstrace på en ca. 400 m lang
strækning syd for søen.
• Etablering af nyt afløb for Egebæk Kilde til Gravlev Sø/alternativt til
Lindenborg Å.
• Gensnoning af den nedstrøms ende af Gravlev Bæk helt frem til Gravlev Sø.
• Sløjfning/lukning af den resterende del af Gravlev Bæk beliggende
nord for det gensnoede forløb.
• Landkanalens funktion elimineres.
• Tilpasning af afløbet fra Gravlev Sø til Foldagergrøften, så der fastholdes et fremtidigt vandspejlsniveau på 6,25 m DNN i søen. Afløbet er
dimensioneret ud fra 2 forskellige vandføringer afhængigt af, om Egebæk Kilde ledes gennem søen eller i stedet får udløb via den afskårne
del af Lindenborg Å.
• Der udlægges gydegrus på delstrækninger af de vandløb, hvor der påregnes gennemført anlægsarbejder. Det drejer sig om det nye udløb af
Gravlev Bæk i søen, den opstrøms del af den forlagte Egebæk Kilde,
den nedstrøms snoede del af Kovads Bæk, ligesom der eventuelt kan
udlægges gydegrus på korte delstrækninger af den forlagte Lindenborg
Å, hvor faldet vurderes passende.
Placeringen af de nye vandløbsstrækninger og udsætningsområder for overskudsjord er gennemført med baggrund i den nye højdemodel, samt den kortlægning af Natura 2000 naturtyper, som Nordjyllands Amt har gennemført i
projektområdet. Sidstnævnte er leveret digitalt til Orbicon, men kortlægningen
er af overskueligheds hensyn ikke vist på tegningsmaterialet.

3.1

Rydninger mv.
Der foretages rydning af enkelte træer og lav selvsået vegetation i forbindelse
med maskinernes adgang til projektområdet. Desuden gennemføres der rydning af den vegetation, der står i det fremtidige vandløbstrace for henholdsvis
Lindenborg Å og Kovads Bæk indenfor projektområdet. Pilekrat, elletræer mv.

Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm Statsskovdistrikt Gravlev Sø Forprojekt
Marts 2007

24/48

i det fremtidige vandløbstrace ryddes og fjernes med rod, for at hindre omfattende genvækst. Omfanget af de nødvendige rydninger vurderes at være i
størrelsesorden maksimalt 2.500 m2.
Rydninger af vegetation på arealer udenfor Skov- og Naturstyrelsens ejendom
må kun gennemføres efter aftaler med de enkelte lodsejere om eventuel egen
anvendelse, i det omfang sådanne aftaler ikke allerede er indgået som en del
af fredningskendelsen.

3.2

Forlægning af Lindenborg Å
Det er besluttet, at den nuværende Lindenborg Å forlægges fra ca. 150 m
nedstrøms Nybro, og frem til det oprindelige tilløb fra Kovads Bæk. Forlægningen foretages på vandløbets oprindelige st. 10150 - 11242 m.(Hedeselskabet
1996). I forhold til stationeringen i det nugældende regulativ svarer det til den
regulativmæssige st. 35208 - 36300 m. Ved forlægningen øges vandløbets
længde med ca. 240 m på grund af det mere slyngede forløb. I nedenstående
beskrivelser tages udgangspunkt i vandløbets oprindelige relative stationeringer, anvendt i Hedeselskabet (1996), vor referencepunktet st. 11242 svarer til
det nuværende sammenløb mellem Kovads Bæk og Lindenborg Å og den regulativmæssige st. 35208. Ved den kommende regulativrevision skal den regulativmæssige stationering således korrigeres i forhold til de aktuelle nye vandløbslængder. En oversigt over nuværende og fremtidige stationeringer for Lindenborg Å og Kovads Bæk i projektområdet kan ses af tabel 4.1.1 i afsnit 4.1.
Ved forlægningen udgraves et nyt vandløbsprofil, der dimensioneres for hele
Lindenborg Å´s vandføring, og for de nedstrøms ca. 600 m, også for Kovads
Bæk´s vandføring (Lindenborg Å´s fremtidige st. 10881 – 11484). Ca. 800 m
af det nedstrøms fremtidige vandløbstrace (Lindenborg Å´s st. 10681-11484)
udlægges i det nuværende vandløbstrace for Kovads Bæk, hvor det nuværende og naturligt slyngede forløb af det mindre vandløb benyttes. Ændringerne
på den nedstrøms del af Kovads Bæk er beskrevet i afsnit 3.3 og fremgår ligeledes af tegning 002.
Vandløbsdimensionerne for det nye forløb af Lindenborg Å bestemmes på baggrund af de karakteristiske afstrømninger, som angivet i tabel 2.4.1. For dimensionering af Kovads Bæk er anvendt de i tabel 2.4.2 viste karakteristiske
afstrømninger.

3.2.1

Vandløbsdimensioner og udformning af Lindenborg Å
Ved udgravningen af vandløbet udformes vandløbsprofilet, så der etableres
naturlige variationer mellem lige strækninger og sving, indeholdende både flade partier, høller og områder med strygagtig karakter.
Basisprofilet på de lige strækninger opbygges som et trapezformet profil med
bundbredde på 3,0 m og anlæg 1 på siderne.
På delstrækningerne med sving formes skæve svingprofiler, hvor anlægget på
ydersiden fastholdes på ca. 1, men med fladere anlæg på op til ca. 2,5 i indersiden af svinget. På tegning 004 er vist den principielle udformning af vandløbsprofilet. Hvis der områdevis graves i meget sandede partier påregnes
sideanlæggene generelt at skulle øges til 1,5 -2 af hensyn til brinkstabiliteten,
og for minimering af sandtransport ved erosion. I svingene overuddybes profi-
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lerne lokalt med op til ca. 0,5 m i forhold til de lige strækninger, således at der
opstår høller, der er meget gode standpladser for fisk.
I perioden efter der er ledt vand på det nye forløb, vil der uundgåeligt komme
en øget sedimenttransport på den ny vandløbsstrækning. Dele af materialerne
vil lægge sig i indersiden af svingene, og med tiden vil vandløbet selv finde en
balance mellem sedimentering og uddybning.
Længdeprofilet for den forlagte vandløbsstrækning ses af bilag 1.
Der påregnes ikke udlagt stensikring på den ny vandløbsstrækning. Det anbefales dog, at der ved strygstrækningerne supplerende eventuelt udlægges gydegrus.
På strækningens fremtidige st. 10150 – 10681 udgraves det nye vandløbsprofil i eksisterende terræn, mens det på stækningens st. 10681 – 11484 udgraves i traceet for Kovads Bæk. De samlede opgravede jordmængder på de to
delstrækninger forventes at blive i størrelsesorden henholdsvis 3.900 og 3.600
m3. Heri er indregnet, at opgravningsomfanget er reduceret med det volumen,
som Kovads Bæk udgør på den nedstrøms strækning.

3.2.2

Håndtering og fordeling af opgravet jord fra Lindenborg Å
En del af jordoverskuddet anvendes ved tilfyldninger i den afskårne Lindenborg Å, idet bundbredden i vandløbets oprindelige st. ca. 10200 – st. ca.
10600 reduceres til 0,3 m. Arbejdet her er beskrevet i afsnit 3.4. Til indsnævringen af vandløbsprofilet påregnes at skulle anvendes ca. 2.000 m3 opgravet
jord, som hentes fra den opstrøms del af det nye forløb.
Så vidt det er muligt, indsnævres vandløbsprofilet helt frem til st. 10810. Dette bestemmes dog af jordens bæreevne og fremkommeligheden i området
langs vandløbsstrækningen. Strækningens konkrete længde er således ikke
helt afklaret. Hvis indsnævringen kan føres helt frem til st. 10810 uden væsentlige sikringsforanstaltninger, påregnes i alt ca. 2.900 m3 at kunne indbygges i den forlagte strækning.
Den overskydende jord fra udgravningen af vandløbet derudover påregnes udlagt og udplaneret langs vandløbssiderne, primært vest for det nye vandløbsstykke. Overskudsjorden tænkes udplaneret specielt i de lavest liggende områder umiddelbart op mod vandløbet. Ifølge terrænmodellen, varierer terrænniveauet vest for det nye vandløbsstykke mellem ca. 6,1 og 6,5 m DVR90.
Så stor en mængde af jorden som muligt udplaneres langs vestsiden af vandløbstraceet, idet terrænet umiddelbart op til vandløbet reguleres op til kote
minimum 6,30 m DVR90. Et gennemgående terrænniveau på min 6,30 m
DVR90 mellem Lindenborg Å og det lave engområde vil reducere oversvømmelsesintensiteten i selve engområdet og specielt vigtigt minimere returløbet
fra engene til Lindenborg Å syd for Gravlev Sø.
Den nødvendige jordmængde er usikker, men skønnes i størrelsesorden 2 3000 m3 med fordel at kunne udplaneres umiddelbart vest for det nye vandløbstrace. Ved opgravning og udlægning/indbygning af jorden ovenpå terrænet skal der, afhængigt af fugtighedsindhold og indhold af organiske materialer, regnes med en ikke uvæsentlig volumenreduktion, når jorden opgraves og
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indbygges på terrænoverfladen. Da kendskabet til jordens aktuelle sammensætning er et bud på den konkrete volumenreduktion usikker, men en størrelsesorden på op til ca. 20 % er ikke urealistisk, hvilket medfører en betydende
reduktion af det aktuelle jordoverskud.
Afhængigt af de aktuelle mængder, der kan indbygges i det afskårne vandløbsstykke og på terrænniveauet vest for vandløbet, påregnes jordoverskuddet
at blive i størrelsesorden ca. 1500 – 2500 m3. Det er endnu ikke afklaret hvor
overskudsjorden kan indbygges, men påregnes at kunne indbygges i flere lave
partier på østsiden af vandløbet. Indbygningen må dog ikke ske i naturmæssigt gode arealer i henhold til Nordjyllands Amts kortlægning af habitatområderne.

3.3

Forlægning og tilpasning af Kovads Bæk
Lindenborg Å´s fremtidige forløb på strækningens fremtidige st. 11484 –
10681 etableres i det nuværende trace for Kovads Bæk. Strækningen svarer til
Kovads Bæk´s nuværende regulativmæssige st. 0 - 603. En del af tilløbet fra
Kovads Bæk til Lindenborg Å (Kovads Bæk´s nuværende st. ca. 803 - 830)
forlægges dog i et nyt slynget forløb på en ca. 160 m lang strækning, idet det
fremtidige tilløb flyttes til Lindenborg Å´s ny st. 10881. Årsagen er, at et ca.
130 m øst - vestgående forløb af Kovads Bæk har et meget reguleret og kanalagtigt forløb, som sløjfes. Den nye slyngede strækning etableres med gydegrus, såfremt faldet vurderes tilstrækkeligt.
Ud over det lige stykke, som sløjfes, har Kovads Bæk et naturligt slynget forløb gennem engarealet, og vandløbstraceet har formodentlig været en del af
den tidligere Lindenborg Å, før afvandingen skete. Det fremtidige forløb af Kovads Bæk og sammenløbet med Lindenborg Å ses af tegning 002.
I områder af det nuværende forløb er vandløbstraceet relativt dybt skåret i
terrænet. Dette udnyttes dog ved profiludvidelsen og uddybningen ved det ny
vandløbsprofil for Lindenborg Å. Princippet for profiludvidelsen kan i øvrigt også ses af tegning 004.
Den forlagte del af Kovads Bæk får et overordnet fald på ca. 9 ‰, og den udformes med en bundbredde på 0,75 m og anlæg 1 på siderne. Som for Lindenborg Å gives den forlagte del af Kovads Bæk et naturlige slynget forløb,
hvor sideanlæggene på de lige strækninger og i svingene varieres, så der dannes overgange mellem lige forløb, høller og korte strygområder.
De samlede jordmængder ved opgravningen af det ny slyngede forløb anslås
at udgøre i størrelsesorden 200 m3. Den opgravede jord påregnes anvendt ved
tilfyldningen af de ca. 125 m vandløb, der sløjfes. Eventuelt jordoverskud ved
opgravningen udplaneres på vandløbssiderne.

3.4

Tilpasning af bundbredden og forløbet af den afskårne del af
Lindenborg Å
Ved forlægningen af Lindenborg Å mod øst vil den afskårne strækning i vandløbets oprindelige st. 10150 – st. 11242 kun skulle føre en meget begrænset
vandmængde. Den fremtidige tilstrømning til vandløbsstrækningen forventes
primært at ske fra flere mindre kildevæld, opstrøms for det nuværende tilløb fra
Egebæk Kilden. De aktuelle vandmængder kendes ikke konkret, men skønnes i

Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm Statsskovdistrikt Gravlev Sø Forprojekt
Marts 2007

27/48

størrelsesorden 40 l/s som årsmiddel. Ønsket om at indsnævre vandløbsprofilet
skyldes dels at vandføringen reduceres fra ca. 1.700 l/sek (vinter medianmaksimum) til ovennævnte ca. 40 l/sek, dels at der uden en indsnævring af profilet vil
opstå en vandløbsstrækning stort set uden vandstrømning.
Foruden kildevældene og den diffuse tilstrømning bidrager Egebæk Kilde under
de nuværende forhold med ca. 80 l/s til Lindenborg Å, umiddelbart øst for det
tidligere dambrug. Der overvejes to muligheder, henholdsvis at vandet fra
Egebæk Kilde også fremtidigt føres til den forlagte Lindenborg Å eller at vandløbet føres frem til Gravlev Sø, hvor den sammen med Gravlev Bæk kommer
til at udgøre de to større tilløb til søen.
På grund af den reducerede afstrømning indsnævres vandløbsprofilet på så
stor en del af oprindelige strækning som muligt. Indsnævringen sker, som beskrevet i afsnit 3.2.2 ved indbygning af overskudsjord fra det nye vandløbstrace for Lindenborg Å. Det er dog tvivlsomt, at indsnævringen kan gennemføres
på hele strækningen, idet der langs vandløbet på strækningen mellem ca. st.
10400 og ca. st. 10800 findes større områder med hængesæk, hvor egentlige
anlægsarbejder vurderes umulige.
Fra den nuværende st. ca. 10810 graves derudover et nyt smalt vandløbsforløb frem til den fremtidige st. ca. 11200. Det nye forløb etableres i forbindelse
med flytningen af banketforløbet ved den sydlige del af søen, hvor det lavtliggende engområde umiddelbart syd for søen inddrages i søoplandet. Ved flytningen af banketten sløjfes samtidigt det oprindelige forløb syd for banketten.
Da der ikke er opgivet væsentlige forureningskilder i oplandet til vandløbsstrækningen, forventes vandkvaliteten i vandløbsstykket ikke at blive forringet
Strækningen får et gennemsnitligt fald på ca. 0,3 – 0,5 ‰. Det forventes dog, at
indsnævringen vil betyde, at der sikres en rimelig vandstrøm i vandløbet.
De fremtidige afvandingsforhold ved vinter medianmaksimum omkring vandløbet
forbliver stort set uændrede.
Princippet for profiltilpasningen og det forlagte vandløbstrace fremgår af tegning 005.

3.4.1

Indsnævringen af vandløbsprofilet
På de første ca. 50 m med start i st. 10150 tilfyldes den gamle vandløbsstrækning, så den afskæres helt fra det nye vandløb. Herfra og til st. ca.
10600 indsnævres vandløbsprofilet, så det får en fremtidig bundbredde på 0,3
m. Som nævnt ovenfor kan dette dog vise sig umuligt, og i praksis indsnævres
vandløbet på en så lang strækning som muligt. Der påregnes ikke reguleret på
niveauet af den eksisterende vandløbsbund, hvorimod sideanlægget søges udlagt med anlæg 1 - 1,5. Indsnævringen af profilet foretages ved indfyldning og
afretning af opgravet overskudsjord fra det ny vandløbsforløb for Lindenborg
Å.
De samlede jordmængder til profilindsnævringen påregnes i størrelsesorden
2.000 m³. Hvis jordens bæreevne tillader det, og jordtransporten kan foregå
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uden væsentlige sikringer og skader på terrænet, foretages indsnævringen af
vandløbsprofilet helt frem til st. 10810.
Der er ikke foretaget jordbundsundersøgelser langs vandløbet og kendskabet
til jordbundstype og bæreevne er derfor begrænset. Det er således usikkert,
hvor stor en del af vandløbet, der kan tilfyldes/ indsnævres uden væsentlige
sikringer af vandløbsbredden/transportvejen for jordtransporten og jordindbygningen.
Alternativt til jordtilfyldningen kan være en faskinsætning af en strømrende
med bundbredde på ca. 0,4 m i vandløbets dybeste del på dele af vandløbsstrækningen. Faskinen etableres af nedpressede granrafter, med indflettede
granris indtil ca. 0,5 m over vandløbsbunden. Vandløbet vil ikke blive reduceret i omfang, men faskinen danner efterhånden et centralt vandløbsprofil, med
strømmende vand. Dele af vandløbssiderne vil efterhånden skride ud mod faskinen, og tilgroninger mv. bevirker, at vandløbets skarpe kontur reduceres til
mindre markante lavninger i terrænet. Faskinen har en begrænset holdbarhed,
men det centrale vandløbsprofil vil efterhånden stabilisere sig, så renovering
ikke vurderes at være nødvendig.
Fra st. 10810 og frem til det nuværende sammenløb med Kovads Bæk i st.
11242 tilfyldes vandløbsprofilet med jorden fra banketten på sydsiden af søen.
Jorden i banketten, som primært består af opgravede materialer fra tidligere
vandløbsoprensninger, afrømmes og indbygges i vandløbet med gravemaskine
eller dozer. Der tilstræbes dannet en tilnærmelsesvis plan flade i- og omkring
det tilfyldte vandløb. Ud fra vurderinger af de tidligere opmålte tværprofiler på
strækningen, skønnes det samlede volumen af vandløbsprofilet at være i størrelsesorden 2.500 - 3.000 m³. Det aktuelle jordvolumen i dæmningen kendes
ikke konkret, men forventes at være mindre end vandløbsvoluminet. I områder, hvor det tidligere vandløbsprofil bliver for markant i forhold til det omgivende terræn, indbygges topjord fra de vandløbsnære arealer i vandløbet, idet
10 - 20 cm af topjorden på de nærmest liggende ca. 10 m op til begge sider af
vandløbet afrømmes og fyldes i vandløbet.

3.4.2

Forlægning af vandløbsstrækningen fra st. 10810
Der udgraves et nyt vandløbsforløb fra den nuværende st. 10810 og frem til
den ny Lindenborg Å´s st. 11200. Den ny forbindelsesstrækning, der får en
samlet længde på ca. 200 m, placeres umiddelbart nord for det nuværende
habitatområde nr. 7230 som ses af tegning 002.
Vandløbsdimensionen bestemmes af, om det vælges at aflede vandet fra Egebæk Kilde til Lindenborg Å eller til Gravlev Sø. Såfremt vandet fremtidigt afledes til Gravlev Sø, får den forlagte strækning samme dimensioner, som den
opstrøms indsnævrede del og med et gennemsnitligt fald på ca. 0,5 ‰ samt
sideanlæg på 1 - 1,5. Ved udgravningen af strækningen påregnes opgravet ca.
400 m3 jord.
Hvis den forlagte strækning også skal kunne føre vandet fra Egebæk Kilde,
skal bundbredden øges til ca. 0,7 m, mens fald og sideanlæg er uændrede. De
opgravede jordmængder vil udgøre ca. 500 m3. Den opgravede jord anvendes
ved tilpasningen af terrænniveauer, primært på nordsiden af vandløbsstykket.
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Det nuværende vandløbsforløb nedstrøms for st. 10681 langs sydenden af
Gravlev Sø sløjfes herefter ved tilfyldning, som beskrevet ovenfor.
Det lavtliggende engareal syd for søen kommer således til at udgøre en del af
de fremtidige sønære arealer, men forventes dog ikke at ændre væsentligt karakter i forhold til den nuværende våde eng karakteristik.
Formålet med forlægningen er at reducere de problemer, der i perioder opstår,
når de lave engarealer umiddelbart syd for Gravlev Sø oversvømmes med
åvand fra Lindenborg Å. Ved eksisterende oversvømmelser reduceres åvandets
iltindhold, hvilket har en negativ effekt på vandløbet, når det strømmer retur
til vandløbet fra engarealerne. Ved de store afstrømninger kan der fremover
stadig strømme vand ind i de lavere engområder, men tilbagestrømningen til
åen forventes væsentligt mindre, da engarealerne bliver en del af oplandet til
søen, og vandet fremover fortrinsvis vil strømme til søen i stedet i stedet for
åen.
Den nuværende banket syd for Gravlev sø nedbrydes, da den som nævnt anvendes til opfyldningen af det vandløbsstykke syd for søen, der sløjfes.
Der genetableres i stedet et nyt banketforløb langs det ny øst – vestgående
vandløbsstykke og langs det ny Lindenborg Å`s vestside og som forbindes
med den eksisterende banket. Arbejderne med forlægningen af banketten er
beskrevet i afsnit 3.6.

3.5

Omlægning af de mindre tilløb til Lindenborg Å og Gravlev sø
Ved forlægningen af Lindenborg Å og etableringen af et fast afløb samt forlægningen af en del af banketten skabes en fremtidig sø, hvor vandudvekslingen mellem søen og åen reduceres i forhold til de nuværende forhold.
Det tilstræbes, at der også fortsat sker en god vandtilstrømning og vandudskiftning i søen. Derfor er det besluttet, at 1 eller 2 af de mindre kildefødte
vandløb føres til søen.
Foruden den laterale tilstrømning fra søens randområder tilføres i øjeblikket
vand til søen fra Gravlev Bæk. Bækken starter i Gravlev Kilde og forløber vest
og syd om det tidligere dambrug med samme forløb, som før nedlæggelsen af
dambruget. Fra kilden og til udløbet fra det tidligere dambrug (kaldet Gravlev
Kildebæk) er bækken hurtigt flydende, med grusbund og mange gydebanker.
Den nedstrøms del øst for Gravlevvej, kaldet Gravlev Bæk er nu genslynget på
en del af engstrækningen vest for Gravlev Sø. Ca. 150 m vest for søen overgår
vandløbet til det oprindelige kanalformede forløb frem til udløbet i søen. Der er
oplyst en middelvandføring fra Gravlev Bæk på ca. 110 l/sek ved det nuværende
udløb til Gravlev Sø.
Foruden Gravlev Bæk kan vandet fra Egebæk Kilde også fremtidigt tilledes enten
Gravlev Sø eller føres frem til Lindenborg Å via det forlagte forløb syd for søen.
Vandløbet forløber i øjeblikket fra sydvest forbi det nedlagte Egebæk Dambrug
og ledes i øjeblikket til Lindenborg Å i dennes nuværende st. ca. 10950 (Hedeselskabet 1996) umiddelbart syd for Gravlev Sø.
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Middelvandføringen for Egebæk Kilde er ca. 56 l/sek (Frier m.fl. 2006).

3.5.1

Forlægning af Gravlev Bæk
Det er besluttet, at den nuværende nedstrøms del af bækken forlægges fra afslutningen af den gensnoede del, gennem engområdet vest for søen, frem mod
søen. Herved får hele den nedstrøms vandløbsstrækning et sammenhængende
og varieret forløb frem mod søen.
Ved forlægningen forlænges det nuværende slyngede forløb, idet der frem mod
søen graves et ca. 200 m langt snoet vandløbsprofil med dimensioner, svarende
til det nuværende, som vist på nedenstående foto (figur 3.5.1).

Figur 3.5.1: Nedstrøms ende af Gravlev Bæk

Vandløbet udformes med en gennemsnitlig bundbredde på ca. 1 m, fald på ca. 4
‰ og med varierende sideanlæg på 1 - 3. Der udlægges gydegrus og større enkeltsten på hele den forlagte strækning, således at der bliver et sammenhængende gydeområde med den opstrøms del.
De opgravede materialer udgør ca. 160 m³, som anvendes til sløjfningen af den
nuværende Gravlev Bæk frem til udløbet i søen.

3.5.2

Forlægning af Egebæk Kilde
Vandet fra Egebæk Kilde kan føres nord om den afskårne vandløbsstrækning og
direkte til Gravlev Sø, eller den kan føres lidt syd for sit nuværende udløb til den
ny forbindelsesstrækning til Lindenborg Å.
Afløb til Gravlev Sø
Føres vandløbet til Gravlev Sø, påregnes etableret et nyt ca. 200 – 250 m vandløbsforløb fra området øst for det tidligere dambrug til søens sydende. Det nye
afløb kan have direkte indløb i søen over matr. nr. 29p, 29s og 2a, Gravlev by,
Gravlev. Vandløbsprofilet tænkes etableret som et naturligt mæandrerende
vandløbsstykke med en bundbredde på ca. 0,5 m og anlæg på sider på minimum

Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm Statsskovdistrikt Gravlev Sø Forprojekt
Marts 2007

31/48

2. Den opgravede jord udgør ca. 100 - 150 m³, som indbygges i det nuværende
kanalformede forløb af bækken frem til den nuværende Lindenborg Å. Der udlægges gydegrus områdevis i det nedstrøms forløb, og der placeres større enkeltsten i vandløbsbunden, så der fra starten skabes varierede fysiske forhold i
vandløbsstykket.
Afløb til Lindenborg Å
Såfremt Egebæk Kilde i stedet føres til den afskårne del af Lindenborg Å, forlægges vandløbsstykket fra skråningsfoden øst for det gamle dambrug, gennem det
oprindelige åforløb mod øst, hvor det sluttes til den nye forlagte forbindelsesstrækning til Lindenborg Å. Den ny vandløbsstrækning får en samlet længde på
ca. 170 m og som det andet alternative forløb til søen opbygges vandløbsprofilet
som et naturligt mæandrerende vandløbsstykke med en bundbredde på ca. 0,7
m og anlæg på sider på minimum 2. Der bør suppleres med udlægning af gydegrus på den del af strækningen, hvor faldet er passende.
Den opgravede jord, der udgør ca. 150 - 200 m³ udplaneres i et tyndt lag langs
vandløbsstykket, alternativ indbygges jorden i det gamle vandløbsprofil for vandløbet og eventuelt en del af det gamle profil for Lindenborg Å.

3.6

Tilpasning af banketten mellem Gravlev Sø og Lindenborg Å
Den samlede nuværende banketlængde er opmålt til ca. 1.500 m (Hedeselskabet 1996). Banketten forløber umiddelbart vest for vandløbets nuværende regulativmæssige st. ca. 35.450 – 34.300 og føres herfra frem til eksisterende
terræn i kote ca. 6,3 - 6,5 m på henholdsvis sydsiden og nordsiden af Gravlev
Sø.
Der har været planlagt en nødvendig supplerende hævning af banketkoten, for
fastholdelsen af det fremtidige søvandspejl. Den gennemførte flyscanning af
projektområdet (maj 2006) viste imidlertid et aktuelt søvandspejl i kote ca.
6,25 m DNN. Det registrerede søvandspejl er således markant højere end det
vandspejlsniveau, som blev konstateret i 1995. Ud fra blandt andet vegetationsudbredelsen langs søen og søens nuværende naturlige afgrænsninger ved
dæmningen nord, øst og syd for søen, forventes denne tilstand at have været
stabil igennem længere tid (år).

3.6.1

Det fremtidige søvandspejl og banketkote
Det er besluttet, at der ikke, som oprindeligt påregnet, foretages en regulering i
form af en hævning eller sænkning af det nuværende vandspejlsniveau i søen,
idet det opfattes som værende naturligt med de nuværende fysiske afgrænsninger med banketten mod nord og specielt mod øst.
Det fremtidige søvandspejl fastsættes således til kote 6,25 m DNN. Vandspejlsniveauet vil blive fastholdt ved etablering af en fast overløbskant ved afløbet fra
søen til Foldagergrøften. Denne beskrives i afsnit 3.7.

3.6.2

Den nuværende banket
Adgangen til banketten og betingelserne for arbejderne på- og ved banketten
er vanskellige, da en betydende del ligger på blød og organogen jord. Det tilstræbes derfor, at arbejder med større maskiner i området minimeres mest
muligt.
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Der foretages kun mindre anlægsarbejder på den nuværende banket nord og
øst for søen, der strækker sig fra terrænet nordvest for søen til området ved
Lindenborg Å´s fremtidige st. 11484 (nuværende st. 11242). Den samlede
banketlængde på denne strækning er ca. 1.200 m. Arbejderne består her primært af tilfyldninger og tætning af de gennemløbsrender/erosionsrender, der
gennem tiden er dannet stedvist på dæmningen ved større overløb fra søen til
Lindenborg Å. Ved tilfyldningen af disse erosionsrender samt ved etableringen
af en fast overløbskant i afløbet til Foldagergrøften forventes overløbshyppigheden fra søen til Lindenborg Å reduceret.
Tilfyldning af renderne foretages ved afrømning af topjord fra området mellem
dæmningen og søen, suppleret med råjord/materialer udlagt i forbindelse med
tilkørslen af materialer til udløbsbygværket ved afløbet fra søen. Jorden indbygges i renderne på selve dæmningskronen indtil niveau med den omkringliggende overflade og top af dæmningen, således at der genetableres en plan,
sammenhængende flade.
Opgørelsen af materialemængden til reparationerne er usikker, men skønnes at
være i størrelsesorden 10 m3.
Hvis jordbundsforholdene umuliggør lukning af hullerne med jord, kan anvendelse af bionedbrydelige måtter være et alternativ, idet måtterne er der er betydeligt nemmere at transportere.

3.6.3

Forlægning af banketten mod syd
Det nuværende forløb af banketten langs Lindenborg Å´s nuværende st. ca.
11242 til 10950 forlægges til en ca. 480 m lang ny banket mod syd. Banketten
etableres ved udlægning af opgravet jord på de dele af terrænet, der ligger
under kote 6,6 m DVR90 langs vestsiden af det fremtidige Lindenborg Å og
langs nordsiden af det nye vandløbsforløb mellem den oprindelige og ny Lindenborg Å. Forløbet af den forlagte banketstrækning ses af tegning 002.
Det nuværende ca. 300 m lange banketstykke lige syd for Gravlev Sø nedbrydes, og fyldes i den del af Lindenborg Å syd for søen, der sløjfes. Dæmningsstykket er dog svært erkendeligt i terrænet, hvorfor der antageligt kun bliver
tale om små terrænreguleringer.
Forlægningen af banketten foretages fra Lindenborg Å´s fremtidige st. 11484
til st. ca. 11200 og videre langs den nye forlagte forbindelsesstrækning mellem
den eksisterende og nye Lindenborg Å. Det nye banketstrækning forbindes med
den eksisterende banket og afsluttes mod det eksisterende terræn, hvor terrænet stiger op mod det nedlagte dambrug ved Egebæk Kilde.
Ifølge terrænmodellen ligger terrænniveauet i kote ca. 6,20 – 6,50 m DVR90 i
traceet for banketten. Områdevis er terrænet således højere end søvandspejlet, og en terrænhævning er derfor ikke nødvendig her. Af Hedeselskabet
(1996) fremgår det dog, at Lindenborg Å’s sommermedianmaksimum vandspejl ligger omkring kote 6,5 DNN i den sydlige ud for den sydlige ende af søen. Desuden har Frier m.fl. vist, at sommer vandspejlet på samme position
kan nå op på kote ca. 6,6 m DVR90, hvorfor banketten etableres med kronekote i kote 6,60 m DVR90 for at mindske muligheder for vandudveksling mellem sø og å. Banketten får mere karakter af en mindre terrænhævning/re-
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gulering end et egentlig dæmningsprofil, idet den etableres ved, at der på de
lave områder opbygges en flad banket med opgravet jord fra den nærmest
liggende nye vandløbsstrækning. Banketten placeres umiddelbart op til vandløbet, så den kommer til at udgøre den øverste del af den ene vandløbsside.
Jorden udlægges i jævne flader og afsluttes i kote 6,60 m DVR90 med en
mindst 3 m bred jævn kroneflade, med anlæg ca. 1,5 ud mod vandløbet og
mindst anlæg 4 ind mod søsiden. Del af jordoverskuddet ved udgravningen af
vandløbsprofilet udplaneres derudover i lag af maksimalt 15 cm på begge sider
af vandløbet.
Den udlagte jord på selve dæmningsoverfladen komprimeres/trykkes, f.eks.
med maskinskovlen eller tilsvarende på toppen og på siderne og afrettes i en
løbende proces til færdighøjden. Der påregnes ikke anvendt andre maskintyper end gravemaskine, eventuelt dozer ved arbejderne på banketten af hensynet til at minimere skader i området. Afhængigt af udførelsestidspunktet udsås eventuelt hurtigt voksende græsser på banketten for hurtigt at øge overfladestabiliteten. Valg af type og mængde skal dog afklares nærmere af hensynet til at der ikke indføres græsarter, der på sigt kan dominere/udkonkurrere de stedspecifikke arter.
Efter behov anvendes køreplader eller sikringsmåtter, såfremt bæreevnen på
dæmningen og det omgivende terræn lokalt er dårlig eller der er risiko for omfattende trykskader i arbejdsarealerne.
Beregningen af den aktuelle jordmængde, der indgår i etableringen af banketten er relativ usikker, men skønnes i størrelsesorden 200 – 300 m3. Der er dog
under alle omstændigheder et betydeligt jordoverskud ved udgravningen af de
nye vandløbsforløb (henholdsvis ca. 400 - 500 m3 og 3.600 m3).

3.7

Afløb fra Gravlev Sø til Foldagergrøften
Der etableres et fast udløbsbygværk ved afløbet fra Gravlev Sø til Foldagergrøften, ca. 90 m opstrøms Foldagergrøftens tilløb til Lindenborg Å. Udløbet etableres
ved opbygning af et bredt - fladt udløbsprofil, der stensikres med et ca. 40 cm
tykt stenlag på de opstrøms 20 - 30 m. De banketter, der ligger på begge sider
af Foldagergrøften mellem søen og udløbet udjævnes/udplaneres
Kapaciteten og udformningen af udløbet og den nedstrøms vandløbsstrækning
dimensioneres for de karakteristiske vandføringer for Gravlev Bæk, der som
det største enkelttilløb til søen er bestemmende for afløbets størrelse. Derudover skal afløbet være fleksibelt, således at det ret enkelt kan ændres til også
at aflede vandet fra Egebæk Kilde. Dimensionerne på udløbet er bestemt af de
beregnede vandføringer i Hedeselskabet (1996), der er opsummeret i tabel
2.4.3.
Ledes vandet fra Egebæk Kilde også til Søen, tages udgangspunkt i en middelvandføring på 56 l/sek herfra og en fordeling mellem minimums- og maksimumsvandføringer, svarende til Gravlev Bæk.

For at begrænse vandstandsvariationen i søen, udformes afløbet som et dobbeltprofil, der gradvist indsnævres til et trapezformet enkeltprofil over 20 - 30 m.
Dette profil er herefter gennemgående, helt frem til udløbet i Lindenborg Å. Dobbeltprofilet i udløbet udformes med et centralt strømrendeprofil med bundbred-
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den 50 cm og en dybde på ca. 30 cm. Hvis vandføringen fra Egebæk Kilde også
føres til søen, øges bundbredden til 0,7 m. Banketten får en samlet bredde på 5
m og dybde på op til 30 cm. Det nedstrøms enkeltprofil gives en bundbredde på
1 m og anlæg 1,5 på siderne. Det samlede bundliniefald fra afløbet til Lindenborg
Å er ca. 0,4 m, hvilket betyder et gennemsnitligt fald på 5 ‰. Vandløbsstykket
får imidlertid ikke karakter som hurtigt strømmende, idet vandspejlet i Foldagergrøften er stuvningspåvirket af Lindenborg Å.
Med den valgte udformning af afløbet vil vandstanden i søen ligge omkring kote
6,25 m DVR90 ved middelvandføringen 110/190 l/sek. Ved større afstrømninger
som medianmaksimum øges den teoretiske vandspejlskote i afløbet til ca. 6,40
m DVR 90, hvis der ikke tages højde for en forsinkelse af vandet gennem søen.
Udsvingene i vandspejlshøjden i afløbet vil dog blive dæmpet betydeligt på grund
af søens magasineringseffekt, der virker udlignende på afstrømningsintensiteten.
Ved etableringen af bygværket og tilslutningen til Lindeborg Å foretages en
oprensning/tilpasning af sider og bund af den af den eksisterende Foldagergrøft. Der skønnes opgravet i størrelsesorden 100 m3 jord og planterester,
som udplaneres langs grøftesiderne.

3.8
3.8.1

Sløjfning af grøfter og dræn
Landkanalen
Landkanalen forløber vest og syd for den nuværende Gravlev Sø. Den har hidtil fungeret som afskærende vandløb mod syd for sikring af naboarealernes naturlige afvandingsinteresser og som recipient for spildevand og kilde/boring ved
matr. nr. 9g, Gravlev by, Gravlev. De tidligere spildevandsudledninger er nu afskåret og føres til det kommunale spildevandssystem.
Landkanalen er i dag helt tilgroet med urter og græsser, og arealerne omkring
Landkanalens sydlige halvdel er meget fugtige og for en stor del udviklet i rørsump. Langs Landkanalen findes en banket, som de fleste steder ligger i kote ca.
6,25 m DVR90, men enkelte steder ligger banketten under kote 6,0 m DNN. I
dag løber kanalens vand til søen, hvor banketten er lavest.
I modsætning til tidligere, er der i dag ingen afvandingsinteresser i dette område, idet staten ejer de påvirkede arealer. Derfor bør der foretages en tilfyldning
af hele kanalen frem til det nuværende udløb i Lindenborg Å.
Tilfyldningen sker dels ved genindfyldning af opgravede materialer, udlagt ved
tidligere oprensninger. Tilfyldningen suppleres i nødvendigt omfang med topjord,
hentet ved afrømning indtil maksimalt 20 cm’s dybde fra nærområdet langs kanalen.

3.8.2

Øvrige afvandingsanlæg og dræn
Drænafløbene til den pumpestation, der stadig er i drift, afbrydes ikke. 50 –
ca. 100 m af den nuværende Gravlev Bæk nord for pumpestationen bibeholdes, hvor der dog foretages skrab af de opgravede materialer, der ligger på
vandløbssiden ud mod søen. Det drænvand, der afledes til pumpestationen vil
således kunne afstrømme diffust på fladen mellem grøften og søen. Resten af
den nedstrøms strækning af Gravlev Bæk, frem til Lindenborg Å sløjfes ved
indbygning af de materialer, der gennem årenes løb oprenset og udlagt på
begge vandløbssider.
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I det omfang der i øvrigt eventuelt påtræffes dræn, som har udløb til det ny
vandløbstrace sløjfes disse ved overgravning. Grøfter sløjfes ved opfyldning af
mindst 5 m’s længde indtil eksisterende terræn i grøftens nedstrøms ende.
Hvis der findes dræn, der er tydeligt vandførende, overskæres disse og der
etableres en ca. 10 m lang fordelerrende ved det fremtidige drænudløb mindst
20 m fra vandløbet, således at tilløbet bliver diffust.

3.9

Adgangsveje, stier mv.
Inden for denne projektbeskrivelse er der ikke foretaget vurderinger af fremtidig adgang og færdsel indenfor projektområdet.
Forbindelse med udførelsen af anlægsarbejderne påregnes etableret midlertidige adgangsveje for materiel og materialer. Hovedadgangen til projektområdet påregnes at kunne ske fra Gravlevvej og fra Rebildvej via en eller flere lokale adgangsveje mod engarealet. Dette afklares ved senere aftaler med lodsejere i området. Langs det eksisterende og nye vandløbstrace påregnes etableret midlertidige køreveje, og på delområder med blødbund må der påregnes
anvendt sikringer med køreplader/madrasser eller tilsvarende. Alle midlertidige køreveje mv. påregnes sløjfet, når arbejderne er færdiggjort og arealerne
retableres til niveau og form, som før arbejdets opstart.

3.10

Myndighedsbehandling
Fredningen af projektområdet (Naturklagenævnet 2005) er som nævnt i afsnit
1 gennemført med bonusvirkning, hvorfor der således i princippet ikke er behov for yderligere myndighedsbehandling.
Der er imidlertid siden fredningens gennemførelse fremkommet nye informationer, der har medført mindre ændringer af projektet i forhold til det, der
umiddelbart kan gennemføres i henhold til fredningen. Disse ændringer kræver derfor godkendelse fra Fredningsnævnet.
Opmærksomheden henledes ligeledes på afsnit 4.5, hvor det er nævnt, at
Nordjyllands Historiske Museum ønsker at følge anlægsarbejderne nøje.
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4

Konsekvensvurdering
Denne rapport omhandler alene en opdatering af Hedeselskabet rapport fra
1996 (Hedeselskabet 1996), og der er generelt ikke gennemført nye feltregistreringer m.m. bortset fra en besigtigelse af projektområdet gennemført i
sommeren 2006. Forprojektet er revideres således, at det tager hensyn til de
krav, der fremgår af fredningskendelsen samt de ændringer, der efterfølgende
er aftalt (afsnit 1.3.2). Det reviderede forprojekt vil indeholde tilretninger, der
tager hensyn til et fremtidigt vandspejl i Gravlev Sø i kote 6,25 m DNN, mens
der fortsat tages udgangspunkt i en adskillelse mellem søen og Lindenborg Å.
Desuden er der primært gennemført en kontrol af jordmængdeberegninger/
andre anlægsarbejder med henblik på at revidere/ajourfør det økonomiske
overslag for anlægsarbejderne.
Revisionen af forprojektet indeholder således ikke fornyede vandspejlsberegninger for forlægningen af Lindeborg Å og Kovads Bæk. Det reviderede forprojekt tager udgangspunkt i de karakteristiske afstrømninger/vandføringer, som
er opstillet i forbindelse med projektet fra 1996.
På denne baggrund bygger afsnittet konsekvensvurderinger i høj grad på rapporten fra 1996 (Hedeselskabet 1996), idet der dog er gennemført de vurderinger/beregninger, som fremgår af afsnit 1.3.2.

4.1

Ændring af vandløbsstationeringen
Ved forlægningen af Lindenborg Å og dele af Kovads Bæk ændres vandløbenes
stationering opstrøms det nuværende sammenløb af Kovads Bæk og Lindenborg Å. Længden den forlagte Lindenborg Å øges med 242 m, mens længden
af Kovads Bæk reduceres med 768 m. I tabel 4.1.1 er den nuværende og
fremtidige stationering ved de projekterede ændringer angivet for begge vandløb.
Tabel 4.1.1: Eksisterende og fremtidige stationeringer ved forlægningen af Lindenborg Å og
Kovads Bæk. Det bemærkes, at den relative stationering er stigende i nedstrøms retning,
mens den regulativmæssige er stigende modstrøms.

Nuværende tilløb i Lindenborg Å

Eks. stati-

Ny statio-

Eks. regu-

Ny regula-

onering

nering

lativstatio-

tivstatio-

nering

nering

11242

11484

35208

35208

-

10881

-

34605

-

11200

-

35492

Start af forlagt strækning *

10150

10150

36300

36300

Nybro

10000

10000

36450

36692

0

(-603)

0

(-603)

(+603)

0

(+603)

0

fra Kovads Bæk
Fremtidigt tilløb i Lindenborg Å
fra Kovads Bæk
Fremtidigt udløb af forlagt Lindenborg Å til ny Lindenborg Å

Nuværende udløb af Kovads
Bæk i Lindenborg Å
Fremtidigt udløb af Kovads Bæk
i Lindenborg Å**

* Den samlede vandløbslængde øges med 242 m
** den samlede vandløbslængde reduceres med 768 m
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4.2
4.2.1

Afstrømningsforhold og vandstande
Fremtidige vandstande
Beregningerne af de fremtidige vandspejl i området er gennemført med Orbicons vandføringsprogram VASP på baggrund af vandløbsopmålinger gennemført af både Nordjyllands Amt og Hedeselskabet.
Beregning af de fremtidige vandspejlsforhold viser, at vandspejlet for medianminimum- og vintermiddelafstrømning er sammenfaldende (bilag 1). Beregningen viser endvidere, at påvirkningen, hvor forlægningen starter i vandløbets st. 10150 m, er ca. 10 cm ved sommermedianminimum, vinter- og sommermiddelafstrømning og ca. 20 cm ved de øvrige karakteristiske afstrømninger. Ved Nybro, som udgør den opstrøms afgrænsning af projektområdet, er
påvirkningen ca. 3 cm ved sommermedianminimum, vinter- og sommermiddelafstrømning og ca. 12 cm ved de øvrige karakteristiske afstrømninger (bilag 1).
100 m opstrøms Nybro er den maksimale påvirkning 10 cm. Denne påvirkning
forekommer ved sommer medianmaksimumafstrømning.
300 m opstrøms Nybro er den maksimale påvirkning ca. 3 cm, hvilket næppe
vil kunne registreres.
Konsekvenserne af forlægningen af Kovads Bæk er meget lokale og berører
udelukkende arealer indenfor projektgrænsen. De fremtidige vandspejl fremgår af bilag 2.
Ønsket om at foretage de nævnte ændringer i den afskårne del af Lindenborg
Å skyldes, at vandføringen vil blive betydeligt mindre end i dag, fra ca. 1.700
l/s (vinter medianmaksimum) til ca. 40 l/sek eller ca. 120 l/sek, afhængigt af,
om Egebæk Kilde ledes til vandløbet eller til søen. Uden indsnævring af profilet
vil der opstå en vandløbsstrækning stort set uden vandstrøm.
Da der ikke findes forureningskilder i oplandet til vandløbsstrækningen, vil
vandløbets vandkvalitet blive god, og indsnævringen vil betyde, at der sikres
en vandstrøm i vandløbet.
De fremtidige afvandingsforhold ved vinter medianmaksimum omkring vandløbet forbliver stort set uændrede.

4.2.2

Udløbet fra Gravlev Sø
Nedennævnte beregninger og vurderinger gælder for begge scenarier for gennemstrømningen af Gravlev Sø, hvilket vil sige med og uden gennemstrømning af vandet fra Egebæk Kilde. I førstnævnte tilfælde etableres udløbsbygværkets indre profil med en bundbredde på 0,7 m, mens dette i sidstnævnte
tilfælde vil have en bundbredde på 0,5 m.
De gennemsnitlige hastigheder i afløbet fra søen vil variere mellem 0,2 m/sek
og 0,4 m/sek, afhængig af vandføringen og vandspejlet i åen. Disse hastigheder er så små, at alle fiskearter og anden vandløbsfauna vil kunne passere
uden problemer.

Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm Statsskovdistrikt Gravlev Sø Forprojekt
Marts 2007

38/48

Den mindste vanddybde i afløbet vil være ca. 34 cm ved median minimumsvandføring, hvorfor dybdeforholdene heller ikke er nogen hindring for optrækkende fisk.
Med den valgte udformning af afløbet vil vandstanden i søen variere mellem
kote 6,25 m DNN ved medianminimumsvandføring til kote 6,45 m DNN ved
10-års maksimum.

Søens morfometri
På baggrund af resultater fra den indledende forundersøgelse fra 1990 (Hedeselskabet 1990) er der gennemført en opmåling af arealerne beliggende inden
for det eksisterende søområde. Der er således opmålt arealer med terræn under en given kote i intervallet fra kote 5,00 til kote 6,25 m DNN. Resultatet af
denne opmåling er vist i figur 4.2.1.
6,25

6,00

5,75
Kote, m DNN

4.2.3

5,50

5,25

5,00
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Areal, ha

Figur 4.2.1: Arealer (ha) beliggende under det eksisterende vandspejl i Gravlev Sø.

Opmærksomheden skal dog henledes på, at søens udstrækning i dag er mindre end angivet i figuren, hvilket antageligt skyldes tilgroning på det flade terræn. Bedømt ud fra de seneste luftfotos udgør søens areal i dag ca. 20 ha.
Med henblik på at belyse opholdstiden i den fremtidige sø er der gennemført
en beregning af det volumen, der er beliggende under en given kote på søarealet. Resultatet af denne beregning er vist i figur 4.2.2.
På baggrund af resultaterne fra Hedeselskabet (1996) samt figur 4.2.1 og figur 4.2.2 kan der opstilles de i tabel 4.2.1 viste morfometriske data for Gravlev Sø, såfremt både Gravlev Bæk og Egebæk Kilde eller kun førstnævnte ledes gennem søen.
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6,50

6,25

Kote, m DNN

6,00

5,75

5,50

5,25

5,00
0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

Volumen, m³

Figur 4.2.2: Vandvolumen (m³) i Gravlev Sø.

Tabel 4.2.1: Morfometriske data for den fremtidige Gravlev Sø ved de 2 alternativer for Egebæk Kilde.
Parameter

Både Gravlev Bæk og

Kun Gravlev Bæk ledes

Egebæk Kilde ledes gen-

gennem søen (110 l/sek)

nem søen (i alt 190
l/sek)
Vandspejlskote, middel

6,25

6,25

29,7

29,7

126.000

126.000

m DNN
Areal, ha
Volumen, m³
Maksimum dybde, m

1,05

1,05

Middel dybde, m

0,42

0,42

Opholdstid, dage

9

13

0,02

0,04

Opholdstid, år

Søen har således et vandvolumen på c. 126.000 m³, en maksimal dybde på
godt 1 m, en middeldybde på godt 40 cm og en opholdstid på 9 eller 13 dage
afhængigt af, om Egebæk Kilde ledes til søen eller ej.

4.3

Vandkvalitet
Søen var i 1996 belastet med næringsstoffer fra følgende kilder:
-

husspildevand og anden belastning fra Landkanalen,
åvand (når åen går over sine bredder og oversvømmer søen).

Nordjyllands Amt udtog i november 1995 en vandprøve i søen. Prøven blev
analyseret for totalfosfor. Analysen viste et indhold på 170 µg/l totalfosfor.
Da fosforindholdet er målt i vinterhalvåret, må det forventes at indholdet i
sommerperioden var endnu højere.
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På baggrund heraf må søen betegnes som eutrof/hypertrof i 1995.
Da der i den mellem liggende periode er gennemført kloakering af Gravlev By
belastes søen i dag næringsstoffer fra følgende kilder:
-

kildevand fra Gravlev Bæk,
åvand (når åen går over sine bredder og oversvømmer søen).

På baggrund heraf vurderes søen som oligotrof/eutrof.
Indholdet af fosfor i kildevandet er et godt mål for, hvor meget fosfor, der diffust strømmer til fra oplandet uden forureningskilder. Nordjyllands Amt har
oplyst de i tabel 4.3.1 anførte vandføringer og koncentrationer af totalfosfor
fra kilder og afløb fra dambrug.
Tabel 4.3.1: Vandføring og koncentration af totalfosfor fra de forskellige vandløb og kilder
(Hedeselskabet 1996).
Vandløb/kilde

Gravlev Kilde

Vandføring

Total-P

l/sek

µg/l

7.2.90

110

51

nov. 95

137

41

137

50

nov. 95

153

71

7.2.90

56*

40

Gravlev Bæk ns. tidligere
dambrug

nov. 95

Gravlev Bæk ved udløb i
Lindenborg Å
Kilde v/Egebæk

* målt af Frier m.fl. (2006)

I dag ledes den øverste del af Gravlev Bæk til søen, og ifølge Hedeselskabet
(1996) tilfører vandløbet ca. 173 kg totalfosfor pr. år til søen, beregnet ud fra
middelvandføringen på 110 l/s og en totalfosforkoncentration på 50 µg/l jf. tabel 3.
Vandstanden i Lindenborg Å varierer gennem året. Det er beregnet, at vandstanden er højest om sommeren på grund af stærk grødevækst. Ifølge Hedeselskabet (1996) kan vandspejlet ved sommermedianmaksimum komme op i
kote 6,50 m DNN. Frier m.fl. har vist, at åens vandspejl i perioder kan nå kote
6,60 m DVR90.
Når åen går over sine bredder, bliver den nuværende søs vand og åvand opblandet. Denne situation vil fortsat kunne opstå i den fremtidige sø, og søens
vandkvalitet kan blive påvirket af åvandets indhold af fosfor. Ved etablering af
den nye lave banket syd for søen (afsnit 3.6.3) med top i kote 6,6 m DVR90
minimeres mulighederne for vandudveksling mellem sø og å, hvorfor næringsstofbelastningen af søen med vand fra Lindenborg Å mindskes.
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Det er fra flere sider fremført, at vandstanden i Lindenborg Å både på og nedstrøms projektstrækningen er øget, hvilket givetvis er korrekt. Vandstandshævningen kan skyldes flere forhold, hvor de vigtigste er vandløbsvedligeholdelse med grødeskæring og en terrænhævning efter ophør af dyrkning og
dræning. Rebild Kommune har overtaget vandløbsvedligeholdelsen fra Nordjyllands Amt. Indtil videre skæres der grøde 4 gange om året. Åen skal på
strækningen gennem projektområdet henligge som naturvandløb, og kommunen er fortsat i proces med at finde en vedligeholdelse, som er passende i forhold der til. Vandløbsvedligeholdelse i åen ligger uden for fredningens afgørelse om naturgenopretning. Det er tegn på, at åens vandføringsevne langsomt
bliver bedre efterhånden, som den biologiske tilstand tilpasser sig den nye
grødeskæringer med strømrender.
Der er Orbicon bekendt meget få målinger af åvandets indhold af næringsstofferne kvælstof og fosfor. På baggrund af oplysninger fra og analyser gennemført af Nordjyllands Amt er det i Hedeselskabet (1996) vurderet, at når belastningen fra dambrugene ved åen ophører, vil totalfosforkoncentrationen i åen
være af samme størrelsesorden, som i de øvrige kilder, omkring 50 µg/l.
Selv om søen nu har eksisteret i ca. 20 år, findes der kun få oplysninger om søens forhold, som kan danne baggrund for en vurdering af den eksisterende søs
vandkvalitet og betydning for flora og fauna.
Idet der er en sammenhæng mellem koncentrationen af fosfor i det vand, det løber til søen og søens fosforkoncentration, vil det være muligt at skønne over
vandkvaliteten i en ny sø ud fra kendskabet til den fremtidige indløbskoncentration.
Som det er redegjort for i tabel 4.3.1, kendes indløbskoncentrationen kun i den
situation, hvor åvandet ikke oversvømmer søen, dvs. et vandspejl i eller lavere
end kote 6,25 m DNN og en adskillelse af sø- og åvandet. Det er kun den situation, der omtales nedenfor. Ud fra søens fosforkoncentration kan en fremtidig sigtdybde skønnes.
Søens fremtidige vandkvalitet vil således afhænge af den tilførte fosformængde
og søens interne fosforbelastning. Som det fremgår af tabel 4.3.1, er fosforkoncentrationen i det tilstrømmende vand fra Gravlev Bæk vurderet til i gennemsnit 50 µg/l.
Anvendes Vollenweiders empiriske OECD - model, hvor fosforkoncentrationen
[P]i i det tilførte vand samt opholdstiden (Tw) indgår, fås søens fremtidige
middel fosforkoncentration [P]sø (Vollenweider 1976 og Jensen m.fl., 1997):
[P]sø = [P]i / (1 + √ Tw)
Resultaterne af modelberegningerne er vist i tabel 4.3.2. De gennemførte modelberegninger er gennemført på baggrund af meget få målinger, hvorfor resultaterne er behæftet med en stor usikkerhed.
Som det fremgår af tabel 4.3.2, vil der ikke være væsentlig forskel på vandkvaliteten i Gravlev Sø ved de 2 alternativer. Ved begge alternativer vil der være en
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sigtdybde på omkring 1,3 m, og derved vil der være sigt til bunden i hele søen,
hvorved den nuværende bundvegetation vil kunne bevares.
Ved bevarelse af bundvegetationen vil søens eutrofieringsniveau være lavere,
end vandkvaliteten beskriver. På den baggrund skønnes søen at kunne betegnes
som oligotrof/eutrof.
En højere fosforkoncentration i tilløbsvandet vil kunne forringe vandkvaliteten og
derved påvirke bundvegetationen, hvorfor der bør tilstræbes en så lav tilløbskoncentration som muligt.
I Hedeselskabet (1990) er der redegjort for, at der i søen ingen intern belastning
vil være, som stammer fra omsætningen af de tidligere græsningsenge. Efterhånden er der sandsynligvis opbygget en fosforpulje i søbunden af en vis størrelse, som måske vil bidrage til en intern fosforbelastning, og dermed forringe
vandkvaliteten.
Tabel 4.3.2: Modelberegning (Vollenweider 1976) af den fremtidige vandkvalitet i Gravlev Sø
ved tilløb af Gravlev Bæk eller ved tilløb af både Gravlev Bæk og Egebæk Kilde.
Gravlev Bæk

Gravlev Bæk og Egebæk
Kilde

Vandføring l/sek

110

166

126.000

126.000

Opholdstid, dage

13

9

Koncentration i tilløb. TP µg/l

50

47

Koncentration i sø, TP µg/l

42

40

1,26

1,28

16

13

Søens volumen, m³

Sigtdybde, m
Fosfortilbageholdelse i sø, %

For at begrænse den interne fosforpulje, er det nødvendigt at tilføre vand med så
lav fosforkoncentration som muligt. Erfaringer viser ligeledes, at i en sø med kort
opholdstid har den interne fosforbelastning mindre betydning for vandkvaliteten
end i en sø med lang opholdstid. Som det fremgår af tabel 4.3.2, har Gravlev Sø
en kort opholdstid og kortest, såfremt også Egebæk Kilde ledes til søen.
Set i denne sammenhæng vil der antageligt være en mindre fordel med hensyn
til vandkvaliteten, hvis Egebæk Kilde ledes til søen, hvorved der ligeledes opnås
en mere autentisk tilstand, idet kilden også tidligere har været et tilløb til søen.
Andre forhold kan dog tale for, at forbinde Egebæk Kilde med det nye løb for den
afskårne del af Lindenborg Å, idet dette vil medføre, at der vil være fri vandløbspassage fra Lindenborg Å til de opstrøms dele af Egebæk Kilde, hvor der findes
gode gydepladser for optrækkende ørred. Ved denne løsning undgås den prædation af smolt, der vil ske, såfremt disse skal passere gennem søen, hvor der findes gedder og eventuelt andre rovfisk. Effekten af prædation vokser med søens
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størrelse, og i denne sammenhæng er Gravlev Sø en lille sø, som skønsmæssigt ikke er til hindring for opretholdelse af en ørredbestand.
Set ud fra en helhedsbetragtning anbefales det, at Egebæk Kilde ledes uden
om søen, idet der kun opnås en meget marginal forbedring af vandkvaliteten i
søen, hvis kilden ledes gennem denne. Derimod vil der kunne opnås en betydelig fordel for ørredbestanden i kilden, såfremt Egebæk Kilde ledes uden om
søen.

4.4
4.4.1

Fremtidig afvandingstilstand
Generelt
Ved beregning af afvandingstilstanden i projektområdet omkring Gravlev Sø er
anvendt det MapInfo-baserede værktøj Vertical Mapper. Værktøjet er i stand
til at beregne den vertikale differens mellem to højdemodeller (her: terrænmodellen fra laserscanningen samt ”vandspejlsmodellen”, der indeholder et
vandspejl i Gravlev Sø i kote 6,25 m DV90).
Der er gennemført en vurdering af de påvirkede arealer ved middelvandstanden i søen, idet de påvirkede arealer ligesom i forundersøgelsen fra 1996 (Hedeselskabet 1996) er inddelt i 4 kategorier, der er beskrevet som følger:
•
•

•

•

Arealer dækket af frit vandspejl.
Arealerne nærmest vandløbene og søen med terræn beliggende fra 0 - 50
cm over vandstanden i vandløbene/søen. Denne arealkategori svarer til
sump og våde enge. Landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne er begrænset til ekstensiv græsning.
Arealer med terræn, der er beliggende mellem 50 og 100 cm over vandstanden i vandløbet. Denne arealkategori svarer til fugtig og mere tørre
enge. Arealerne vil kunne anvendes til græsning, og på de højest liggende
dele vil der tillige være mulighed for høslæt.
Arealer med terræn, der er beliggende mere end 100 cm over vandstanden i søen. Arealerne ligger så højt, at de ikke påvirkes direkte af vandstanden i søen. Denne kategori udgør arealer, der er beliggende inden for
undersøgelsesområdet, og hvor arealerne ikke påvirkes direkte af vandstanden i Gravlev Sø.

Afvandingstilstand i projektområdet området er vist på tegning 003. Ved sammenligning med bilag 1 fra forundersøgelsen (arealklassifikation efter fugtighedsforhold, Hedeselskabet 1996) ses samme overordnede billede. Den viste
afvandingstilstand på tegning 003 er væsentligt mere nuanceret, hvilket skyldes et langt bedre datagrundlag på grund af laserscanningen.
Det skal ligeledes bemærkes, at afgrænsningen af Gravlev Sø og Lindenborg Å
ikke overalt stemmer fuldt overens med den afgrænsning, der fremgår af luftfotos over området. Dette skyldes ligeledes den store punkttæthed ved laserscanningen, hvor der i nærområderne ved både vandløbet og søen er målt terræn under kote 6,25 DVR90, hvorfor områderne fremstår som frit vandvandspejl, men vanddybden er kun nogle få cm.

Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm Statsskovdistrikt Gravlev Sø Forprojekt
Marts 2007

44/48

4.4.2

Arealer nordvest for Gravlev Bæk
Som beskrevet i afsnit 2.3.3, findes der fortsat en pumpestation i drift i området, ligesom der nord for pumpestationen findes smalle drænede arealer mellem Gravlev Bæk og grusvejen.
Som omtalt i afsnit 3.8.2, kan pumpestationen fortsat udpumpe drænvandet
til en strækning af Gravlev Bæk, som forbliver åben. De drænede arealer til
pumpestationen får således uændrede afvandingsforhold.
Som det fremgår af afsnit 2.3.3, har det eksisterende forløb af Gravlev Bæk
nordvest om Gravlev Sø ingen eller kun minimal drænende effekt. Gravlev
Bæk kunne derfor, som det fremgår af fredningen (Naturklagenævnet 2005),
lukkes på hele strækningen frem til udløbet i Lindenborg Å, uden at der vil opstå væsentlige afvandingsmæssige gener heraf.
Som det fremgår af tegning 002, anbefales det at undlade opfyldning af de
nedstrøms dele af bækken. Dette vil medføre, at de drænede arealer ikke vil
blive berørt af den i forhold til fredningen hævede vandstand (fra 6,15 m til
6,25 m), idet arealernes afvandingsforhold vil være styret af vandstanden i
Lindenborg Å.
Vandstanden i åen har betydning for søen, idet det heller ikke fremover kan
undgås, at der som i dag ved høje vandstande i åen kan ske at sø og åvand
bliver blandet. Lukning af de største huller i banketten vil dog kunne give en
bedre adskillelse. Den nye banket syd om søen vil også begrænse oversvømmelser i det område. Fremover vil overløbsbygværket ved søens udløb i Foldagergrøften givetvist være det mest sårbare sted for tilbageløb.
Som det fremgår af figur 2.3.1, blev åens vandstand i efteråret 2006 målt til
kote 6,19 m på en position ca. 200 m nedstrøms udløbet af Foldagergrøften,
således at der kun er få cm’s vandspejlsfald fra søen ud i åen.
En forhøjelse af åens vandstand giver dog næppe under normale forhold en
væsentlig vandstandshævning i søen ved tilbageløb, idet dette kun kan ske
ved vandspejlskoter over 6,25 m nedstrøms Foldagergrøften. Ved så høje
vandstande vil bassineffekten i området udenfor søområdet være så stor, at
oversvømmelsen vil blive fordelt over et større areal med en begrænset vandstandshævning i søen til følge.
Alt andet lige vil tilbageløbet blive mindre end ved at forsøge at holde en sø i
kote 6,15 m. Det vil desuden ud fra en umiddelbar vurdering være vanskeligt
at opretholde søen med et vandspejl i kote 6,15 m, selv om udløbsbygværket
blev dimensioneret til dette vandspejl. Vandstanden i Lindenborg Å ved udløbet af Foldagergrøften vil hyppigt vil være højere, og der vil ske tilbageløb til
søen med højere søvandspejl til følge.

4.5

Kulturhistoriske fund og elementer
Som det fremgår af afsnit 2.7 og bilag 3, er der gjort enkelt fund inden for
projektområdet (men uden for de områder, hvor der gennemføres anlægsarbejder), og Nordjyllands Historiske Museum anbefaler, at der gennemføres
forundersøgelser i områderne, således at fundene kan verificeres og således,
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at der efter behov kan gennemføres afværgeforanstaltninger. Museet anbefaler ligeledes, at alle anlægsarbejder følges af en arkæolog.

4.6

Anlægsøkonomi m.m.
Anlægsøkonomi
Der er opstillet et økonomisk overslag over de forventede anlægsudgifter ved
gennemførelse af projektet (tabel 4.6.1). Materialepriser og omkostninger ved
udførelsen af anlægsarbejderne er baseret på erfaringstal fra tilsvarende opgaver samt V&S-prisbøger. Alle priser er ekskl. moms.
Overslaget omfatter alene anlægsomkostninger og indeholder således ikke udgifter til projektering, udbud og tilsyn, eventuelle supplerende geotekniske undersøgelser, arkæologiske forundersøgelser eller til erstatninger/aftaler med
lodsejere omkring jordfordeling mv., aftaleindgåelser vedrørende f.eks. fremtidig vejret, tinglysningsomkostninger, ændrede forsynings- og driftsforhold
mv.
Tabel 4.6.1: Økonomisk overslag over anlægsudgifter ved gennemførelsen af projektet.
Anlægselement
Etablering og drift af arbejdsplads (inkl. interimssikringer af veje)
Rydninger, flytning af hegn mv.
Forlægning af Lindenborg Å
Forlægning af del af Kovads Bæk
Sløjfning og indsnævring af den afskårne del af Lindenborg Å

1.000 kr.
140
35
245
10
190

Ny forbindelsesstrækning mellem eksisterende og ny Lindenborg Å

10

Terrænhævning/banket syd for Gravlev Sø og småreparationer på den nuværen-

55

de banket
Forlægning af Egebæk Kilde

10

Forlægning af Gravlev Bæk inkl. tilfyldning af sydl. del af vandløbet

10

Tilfyldning af nordlige del af Gravlev Bæk

15

Sløjfning af Landkanalen

10

Regulering af udløb fra Gravlev Sø til Foldagergrøften inkl. banketter

30

Forlængelse af dræn mv. ved den nordlige del af Gravlev Bæk

20

Indbygning af overskudsjord, græssåning mv. på op til 2 ha.
Gydegrus
Uforudseelige udgifter
Samlede anlægsomkostninger (ekskl. moms)

150
50
95
1.075

I prissætningen er indregnet muligt behov for op til 500 m adgangsvej i projektområdet, der nødvendigvis skal sikres med køreplader eller tilsvarende
form for interimssikringer.
Driftsforhold og vedligeholdelse
Der påregnes ikke etableret nye mekaniske anlæg, som pumper, ventiler mv.,
der kræver vedligeholdelse. De vedligeholdelsesmæssige forhold vil derfor alene omfatte selve vandløbsvedligeholdelsen, herunder vedligeholdelse af Foldagergrøften og de øvrige vedligeholdelsestiltag for naturområdet i øvrigt.
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4.7

Arbejdstidsplan
Den samlede anlægsperiode skønnes at have en varighed på ca. 3 måneder.
Tabel 4.7.1 Overordnet arbejdstidsplan
FASER

Uger
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Arbejdsplads/rydninger af træer, hegn mv
Udgravning af nyt forløb af Lindenborg Å og
Kovads Bæk
Ny forbindelsesstrækning mellem eksisterende og ny Lindenborg Å
Etablering af nyt sydligt forløb af dige/banket
Sløjfning/indsnævring af opr. Lindenborg Å
inkl. indbygning af digematerialer
Forlægning af Egebæk Kilde og Gravlev Bæk
Tilfyldning af Landkanalen og Gravlev Bæk
Udløbsbygværk og udløb fra Foldagergrøften
inkl. reparationer på nuværende østlige dige
Retablering mv.

Det anbefales, at arbejderne udføres i sommerhalvåret, hvor arbejds- og adgangsforholdene er mest optimale i forhold til nedbør mv. Opstartstidspunktet
aftales under hensyn til bl.a. fuglenes ynglesæson mv. Det optimale tidspunkt
vurderes således at være perioden ultimo juni - ultimo september. Ved den
praktiske udførelse af anlægsarbejderne kan der tages højde for, at en væsentlig del af jordens fugtighed og indhold af organisk materiale kan være høj.
Det anbefales derfor, at specielt den opgravede jord fra den ny forlagte del af
Lindenborg Å henlægges midlertidig i mindst 1 måned langs vandløbet. Herved
reduceres jordvolumenet i takt med, at en del af jordvandet afdrænes og jorden lejres. Herved skal mindre mængder flyttes. Størrelsen af volumenreduktionen er vanskellig at vurdere, da kendskabet til jordbunden er begrænset.
Volumenreduktioner af de opgravede materialer på størrelsesordenen 15 %
vurderes dog ikke urealistisk.
Det vil være muligt at udføre dele af anlægsarbejderne i anden rækkefølge,
end angivet. Arbejdstidsplanen er desuden fleksibel i forhold til f.eks. anvendelsen af flere gravehold.
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