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1. Velkomst og præsentation af panelet  
Ditte Svendsen bød velkommen og præsenterede de fremmødte fra 
Naturstyrelsen, Thisted Kommune, Følgegruppen og Rambøll. 
Referat af mødet vil blive sendt pr. mail til dem, der har meddelt 
deres e-mail-adresse til Naturstyrelsen.  Referatet lægges desuden 
på hjemmesiden. 
 

2. Statslig vådområdeindsats og vandplanerne 
Jørgen Bidstrup gennemgik målsætning og tiltag for Vandplanen for 
Limfjorden. Vandplanen skal i fornyet høring i foråret 2013. 
Der skal fjernes 2000 t i kvælstofudledning til Limfjorden, hvoraf de 
415 t skal fjernes ved etablering af vådområder, som er langt den 
billigste måde at reducere kvælstofudledningen til vandmiljøet. 
 
Kommunerne skal administrere forundersøgelser og udførelse af 
vådområderne, som finansieres af staten med EU’s medfinansiering 
af Landdistriktmidlerne. 
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Staten har desuden fundet 158 mio. kr. på Finansloven 2012, som skal anvendes til 18 
statslige vådområdeprojekter, som skal reducere kvælstofudledningen med 200 – 300 t 
kvælstof pr. år. De statslige vådområdeprojekter administreres af Naturstyrelsens lokale en-
heder. 
 
Projekt Flade Sø er et af de statslige vådområdeprojekter, der skal sikre en væsentlig del af 
målet for kvælstoffjernelsen i de statslige vådområdeprojekter. 
 
Hvidbjerg Å har et stort opland (ca. 325 km2)  Åen løber på sin vej til Limfjorden gennem 
flere søer, hvor mikroorganismer på grund af vandets opholdstid i søerne kan omdanne 
kvælstof til luftformigt kvælstof. Derved reduceres kvælstofindholdet i vandet. 
 
Landbrugets  udledning af kvælstof til vandmiljøet er faldet markant i hele landet de sidste 
25 år. I Hvidbjerg Å ved Hvidbjerg Møllegård er der målt et fald fra ca. 500 t i 1989 til om-
kring 250 t i dag. I vandplanperioden 2005 – 2010, som anvendes til at vurdere vådområ-
dernes effektivitet, var transporten 304 t. For hele Hvidbjerg Å systemet var der i 2005-
2010 en udledning af kvælstof ved udløbet af Kastet Å på 325 t/år.  Hvis alt vandet ledes  
gennem Flade Sø vil den kunne fjerne ca. 23 % af kvælstoffet, svarende til ca. 75 t /år. 
 
Projektets særlige udfordringer blev nævnt: 

• Diget skal fortsat kunne sikre baglandet ved stormflod 
• Påvirkning af dyrkede arealer ved søerne og den nedre del af Hvidbjerg Å  
• Vandplanernes målsætning for søer og vandløb 
• Påvirkning af Natura 2000 arealerne ved Ørum Sø og Hvidbjerg Å 
• Påvirkning af beskyttede arter, 3 arter lampretter, odder mv. 
• Fremtidig tilstand af Kastet Å 
• Påvirkning af vandrefisk især havørred 
• Påvirkning af ålestemmet 
• Betydning for forekomsten af giftige alger i Flade Sø 

 
 

3. Hvorfor Flade Sø 
Henrik Schjødt Kristensen orienterede om, hvordan Flade Sø var kommet med i puljen 
blandt de statslige vådområder. 
Indledende møder med Kystdirektoratet og Thisted Kommune resulterede i, at det var mu-
ligt at gå videre med projektet. Lodsejere og presse blev orienteret i april-maj 2012. Der 
blev nedsat en følgegruppe på et lodsejermøde d. 20. juni 2012 i Vestervig, hvor der blev 
givet accept til at gå videre med forundersøgelserne. 
Efter et lodsejermøde i september er der på grundlag af et detaljeret udbudsmateriale ind-
hentet tilbud på konsulentopgaverne i forbindelse med forundersøgelser og gennemførelse 
af projektet. Blandt de indkomne tilbud er Rambøll valgt som det mest fordelagtige tilbud. 
Kort efter en bevillingsansøgning til Fødevare-Erhvervsstyrelsen blev der bevilget finansie-
ring af forundersøgelsen d. 12. november 2012.  
Rambøll har herefter gennemført den teknisk-biologiske forundersøgelse.  
Mulige løsningsforslag blev fremlagt d. 10. december 2012 på et midtvejsmøde med delta-
gelse af følgegruppen og Thisted Kommune. 
Herefter er der fremsendt et udkast til rapport ultimo januar 2013. 
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Naturstyrelsen har foretaget målinger og vurdering af vandkvalitet og den biologiske tilstand 
af Flade Sø 
 

4. Præsentation af forundersøgelsen med løsningsforslag 
Henrik Mørup-Petersen beskrev projektet med figurer og kortbilag fra forundersøgelsen. 
Et luftfoto viser tydeligt forskellen i vandkvaliteten på Ørum Sø og Flade Sø, hvor vandkvali-
teten er præget af algevækst på grund af indtrængning af saltvand og manglende vandud-
skiftning. 
 
Dette projekt er unikt ved, at det vil kunne omsætte store mængder kvælstof (60  - 80 t/år) 
uden at inddrage dyrket landbrugsjord, og det vil betyde bedre sommerafgræsning af enge-
ne i projektområdet og bedre biologiske forhold i søen. Projektet vil genskabe den oprindeli-
ge hydrologi, da vandet indtil anlægget af stormflodsdiget har løbet gennem Flade Sø til Krik 
Vig bortset fra den korte periode, hvor søerne var tørlagt. 
 
Kort med naturbeskyttede arealer efter Naturfredningsloven viser, at alle de påvirkede area-
ler rundt om Flade Sø er registreret som §3-enge. 
 
Matrikelkortet viser kystens tilbagerykning og at søen samt enkelte arealer på engene ikke 
er udmatrikulerede. 
 
Højdemodellen visualiseret med farver viser, at der i 1950’erne kunne være lavet et kort di-
ge fra Sundodde til Roddenbjerg med gennemløb for Hvidbjerg Å, og et dige fra Tåbel nord 
om Agger med et udløb. I stedet for er Kastet Å udgravet i den gamle landkanal og der er 
anlagt et 1300 m langt dige langs Kastet Å. 
 
Herefter blev der vist kurver og diagrammer med den beregnede vandstand uden og med 
projekt. Beregningerne er udført i MIKE-11 i en digital model af Hvidbjerg Å med Ørum Sø, 
Kastet Å og slusen ved Tåbel Bro. Med projekt er den delvise spærring af Kastet Å og de to 
åbninger i diget til Flade Sø og selve søen medtaget i modellen. 
 
Modellen er ”fodret” med de sammenhørende værdier af vandføringsmålingerne i Hvidbjerg 
Å og vandstandsmålinger ved Thyborøn Havn for en 10-års periode fra 2003 til 2012. 
Resultatet blev vist på en film, der viste vandstandsvariationerne i åen, Ørum og Flade Sø 
og uden for slusen, hvor vandstanden er sat til den vandstand, der er målt i Thyborøn Havn. 
 
Resultatet for søerne blev vist:  
 
For Ørum Sø vil medianvandstanden både sommer og vinter falde ca. 8 cm, mest fordi høj-
vandshændelserne vil blive noget mindre. Medianmaks. vandstanden vil blive ca. 18 cm la-
vere. Vandstanden i Ørum Sø er ofte under kote 0,0 om sommeren, ned til ca. – 0,20 m, da 
slusen afvander Kastet Å ved lavvande og lukker ved højvande. Tidevandet kan give en 
vandstand på – 0,20 m og med højtryk og vind fra øst kan vandstanden falde yderligere på 
grund af lavere vandstand i Nissum Bredning. 
 
For Flade Sø betyder det lille og ret højtliggende udløb gennem et 1 m betonrør, at vand-
standen i dag generelt ligger på ca.+ 0,20 m om sommeren og + 0,30 m om vinteren med 
små variationer. Med projektet vil vandstanden falde til samme niveau som Ørum Sø, dvs. 
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til lidt under 0,0 om sommeren og + 0,10 m om vinteren. Til gengæld vil der kortvarigt fo-
rekomme oversvømmelser med ferskvand op til kote + 0,95 m om vinteren. Varighedskur-
ven viser dog, at vandstanden i 90 % af året vil være lavere end i dag. 
Med de beregnede sommermedianvandstande blev der vist et kort med drændybder, dvs. 
afstanden fra terræn til søens niveau. I den aktuelle tilstand er de fleste enge i projektom-
rådet beliggende med 0,0 - 0,5 m drændybde. 
 
Et kort med projektforslaget blev vist. Kortet (Bilag 11) kan sendes med referatet.  
 
Projektet omfatter: 

• Indløb til og udløb fra Flade Sø gennem diget udformet som en dobbelt tunnel på 2 x 
5 m bredde og 2,0 m højde placeret med bunden i – 0,70 m. Indløbet vender mod 
nord, væk fra udløbet og er placeret uden for odderfristedet. En 15 m bred kanal 
anlægges fra søen gennem engen til udløbet. 

 
• Delvis opfyldning af Kastet Å nedstrøms indløbet, dog med en kanal til sejlads med 

kanoer og småbåde. Tværsnittet blev vist. 
 

• Et stenrev til beskyttelse af indløbet fra Roddenbjerg Sø til Flade Sø 
 

• En ø i Flade Sø udført af sand pumpet op fra søbunden, sikret med stenrev. Øen skal 
sikre fordeling af vandet fra indløbet over hele søen, men vil også byde på rævesikre 
ynglemuligheder for terner, måger ande- og vadefugle. Et detailkort af øen på en 
naturlig grund med bundkote – 1,5 m blev vist. 

 
Længdesnit og tværsnit af ind- og udløbet opbygget af præfabrikerede betonelementer blev 
vist. Indløbet udstyres med tophængte højvandslukker og udløbet forsynes med manuelle 
spjæld, da det er meget sjældent (med års mellemrum), at de skal lukkes. Foto af montage 
af tunnelelementer for et vandløb blev vist. 
 
Konsekvenserne af projektet med større drændybder om sommeren blev vist. Maksimal vin-
teroversvømmelse blev også vist. 
 
Strømningen i Flade Sø er beregnet med en digital model MIKE-21 af søen med den viste ø. 
Strømningen er beregnet og vist på kort med vindstille og med den fremherskende vind VNV 
9 m/sek. Beregningerne viser, at den viste ø vil fordele vandet effektivt i hele søen med 
vindpåvirkningen. Ved vindstille vil det meste af vandet stadig løbe nord om søen, da der 
syd for øen mod land opbygges et rev til kote ca. – 0,5 m. 
 
 

5. Spørgsmål, kommentarer og forslag 
 
Spørgsmål 1: Hvorfor er der den viste forskel på vandets farve i Flade Sø og Ørum Sø? 
 
Det skyldes forekomst af alger i Flade Sø, sandsynligvis fordi de algespisende dafnier ikke 
kan trives i brakvand. Saltholdigheden er målt til ca. 5 ‰. 
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Spørgsmål 2: Det blev på det første møde lovet, at undersøge muligheden for at lave et di-
rekte udløb til havet gennem landtangen. Hvad er der sket med det? 
 
Både Rambøll og Kystdirektoratet er af den opfattelse, at det vil være meget vanskeligt og 
kostbart at anlægge og især at vedligeholde et udløb på kysten med bølgepåvirkningen og 
den store variation i havbundens niveau, der optræder på grund af erosion og sandfodring. 
 
Spørgsmål 3: Kan ind- og udløb ikke laves højere, så det bliver muligt at sejle ind i Flade 
Sø?  
Flade Sø er privat ejet, og det er ejerne, der bestemmer regler for sejlads. Indløbet forsynes 
med kontraklapper, så sejlads vil ikke være muligt gennem indløbet. 
Udløbet med manuelle spjæld kan teknisk set laves højere, det vil dog gøre såvel tunnel 
som spjæld dyrere. Der vil med det foreslåede være 1,3 m luft over normalt vandspejl, lidt 
højere om sommeren, så det vil være muligt i kano, kajak og småbåde at passere. Forslaget 
vil blive overvejet. 
 
 
Spørgsmål 4: Hvad vil oversvømmelse med op til 1 m vand af engene omkring Flade Sø 
betyde for afgræsningen med kvæg?. 
 
Oversvømmelse til + 1,0 m vil forekomme en gang hvert 10. år, oversvømmelse til + 0,60 
m vil forekomme årligt mod + 0,35 nu. De store oversvømmelser vil altid være kortvarige 
og forekomme om vinteren ved langvarigt højvande i Limfjorden.  
I 90 % af tiden vil vandstanden i Flade sø blive 0 – 20 cm lavere end i dag og engene der-
med mindre våde. Alt i alt vil forholdene for afgræsning blive bedre med projektet. 
 
 
Spørgsmål 5: Hvad sker der med Kastet Å? 
 
Umiddelbart efter indløbet udføres en ca. 30 m lang delvis opfyldning til kote + 0,65 m.  
Der udføres en ca. 2 m bred kanal gennem opfyldningen, hvor der på årsbasis vil løbe 5 % 
af åens vand. Resten af Kastet Å vil være uændret. Der vil være en gennemsnitlig strømha-
stighed på 1 cm/sek mod slusen, så der er sikret en fortsat udskiftning af vandet. 
 
 
Spørgsmål 6: Kan slusen ved Tåbel Bro ikke bare fjernes, så vi får naturlige forhold i søer-
ne. 
 
Hvis slusen fjernes vil der strømme saltvand ind i søerne ved højvande. Konsekvenserne vil 
være, at den økologiske balance ændres, da mange af de eksisterende mikroorganismer og 
dafnier ikke tåler brakvand. Desuden vil der ske væsentlig større oversvømmelser med 
brakvand af engene omkring søerne, som vil ændre betingelserne for afgræsning og påvirke 
Natura 2000 området. Der vil således blive helt andre konsekvenser end det foreslåede pro-
jekt. 
 
Spørgsmål 7: Vandstrømmen i Kastet Å holder åen og en del af Krik Vig isfri om vinteren til 
glæde for vandfuglene. Hvad vil der ske med projektet? 
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Der vil med projektet strømme den samme vandmængde ud gennem Kastet Å fra udløbet til 
Krik Vig. Udstrømningen vil dog blive lidt mere jævn, men uden synlig betydning for isdan-
nelsen. Kastet Å mellem indløb og udløb vil fryse til, men til gengæld vil der komme våger i 
isen i Flade Sø ved indløbet og i kanalen til udløbet. 
 
 
Spørgsmål 8: Hvorfor er der den farveforskel på Flade Sø og Ørum Sø på luftfotos? 
 
På grund af indsivningen gennem landtangen og manglende vandudskiftning er saltholdig-
heden i Flade Sø omkring 5 ‰, som betinger den algevækst i Flade Sø, som til tider omfat-
ter giftige alger. Dette vil ændres med projektet. Der skal udføres en VVM-screening om 
projektets påvirkning af miljøet. 
 
 
Spørgsmål 9:Hvad sker de med sommerhusene i det sydvestlige hjørne, som er beliggende 
uden for stormflodsdiget? 
 
Husene er beliggende i terrænkote + 2m / + 3m og påvirkes således ikke af projektet. 
 
 
Spørgsmål 10: Hvad sker der med grundvandsstanden ved min ejendom mellem diget og 
vejen med højere oversvømmelse i Flade Sø. 
 
Oversvømmelserne vil være så kortvarige, at de ikke kan nå at påvirke grundvandsstanden 
på den anden side af diget. Til gengæld vil den næsten permanente lavere vandstand i Flade 
Sø på ca. 20 cm kunne sænke grundvandsstanden lidt ved ejendommen.  
 
Spørgsmål 11: Hvor lang er tunnelen ved udløbet, skal den føres helt ud til søen? 
 
Selve tunnelen er kun under diget og en passage på 4 m på begge side af diget. Herfra ud-
føres en 15 m bred kanal ud til søen. 
 
Spørgsmål 12: Hvor langt er projektet nu? 
Dette spørgsmål besvares af Ditte Svendsen som sidste punkt på dagsordenen. 
 
Spørgsmål 13: Hvad vil der ske når der i længere perioder er østenvind, vil strømmen sta-
dig gå den rigtige vej om fordelingsøen? 
 
Ja, vanddybderne betyder at strømmen også ved østenvind løber den vej. 
 
Spørgsmål 14: Det blev sagt i starten at vådområder er en billig måde at reducere kvæl-
stofudledning på. Hvordan er det beregnet, er det inklusiv kompensationer til lodsejere? 
 
Beregningerne er gennemført af Finansministeriet i forbindelse med vandplanerne, og er in-
klusiv kompensationer. 
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6. Afslutning, Det videre forløb 

 
Ditte Svendsen orienterede om det videre arbejde. 
Yderligere kommentarer og forslag modtages gerne frem til 19. februar 2013. Herefter fær-
diggøres forundersøgelsesrapporten med de kommentarer der er modtaget og den lægges 
på hjemmesiden om ca. 2 uger. 
 
Herefter vil Naturstyrelsen fremsende forundersøgelsen til Kystdirektoratet og Thisted 
Kommune med henblik på myndighedernes vurderinger. Dernæst gennemføres  lodsejerfor-
handlinger på grundlag af forundersøgelsens konsekvenskort mv. og med I/S Ørum Sø om 
ålestemmets fremtid efter 2013. 
 
På baggrund af vurderinger og forhandlinger besluttes om projektet skal søges gennemført, 
og derefter ansøges om midler til gennemførelsen hos NaturErhvervsstyrelsen. 
 
Med bevillingen gennemføres detailprojekteringen af projektets anlægsarbejder. 
 

På dette grundlag skal der gennemføres en myndighedsbehandling, som omfatter: 
• VVM-screening af projektets miljøpåvirkning (Evt. VVM-redegørelse) 
• Kystdirektoratets godkendelse 
• Vandløbsloven (Thisted Kommune) 
• Dispensation for § 3 beskyttede naturtyper (Thisted Kommune) 
• Evt. påvirkning af Natura 2000- arealer og beskyttede arter (Thisted kommune) 
• Dispensation fra landskabsfredningen af Flade – Lyngby Sø (Fredningsnævnet) 

 
Når alle tilladelser er indhentet vil detailprojektet, evt. skulle justeres på grundlag af myn-
dighedsbehandlingen. Herefter vil anlægsarbejder blive udbudt i licitation. 
Der skrives kontrakt med den vindende entreprenør og arbejdet gennemføres på 2 – 3 må-
neder.  
 
Projektet skal gennemføres i 2013 eller 2014 på grund af bevillingerne. 
Det er målsætningen, at projektet kan gennemføres i august – oktober 2013, hvilket ikke er 
urealistisk, da lodsejerne gennemgående har vist en positiv holdning til projektet. 
 
Kommentarer fra salen: 
Husk at se på muligheden for en højere tunnel med sidehængte klapper og med mulighed 
for gennemsejling til Flade Sø. 
 
”Sælg” ikke for meget for at få projektet godkendt. Det er vigtigt for beboere og 
lodsejere, at eksisterende rettigheder bevares med projektet, f.eks. den anvendel-
se af arealet mht. adgang, fiskeri, sejlads m.m. som vi har i dag. 
 
Kortet med projektforslaget (Bilag 11) ønskes udsendt med referatet. 
 
Herefter takkede Ditte Svendsen for det store fremmøde og interessen for projektet. 


