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Side 3 

1 INDLEDNING 

Ribe Amt begyndte i sin tid arbejdet på at naturgenoprette Sneum Å på strækningen 
mellem Størsbøl og Ålbæk Bro. Gennem forhandlinger og økonomiske afvejninger 
mv. har det imidlertid vist sig nødvendigt at reducere projektområdet. 
 
I dette projektforslag er der med baggrund i de gennemførte forhandlinger og ansøg-
ninger mv., alene medtaget etablering af våde enge og genslyngning af Sneum Å på 
strækningen fra Størsbøl til golfbanen. 
 
Projektet gennemføres dels som en del af Folketingets vedtagne Vandmiljøplan II, 
der har til formål at reducere udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet. Dels indgår 
projektet som en del af et EU-LIFE projekt til sikring af en gunstig bevaringsstatus for 
snæblen, idet Sneum Å er et af de vandløb, hvor der skal gøres en indsats for at be-
vare en naturlig bestand af snæbler. 
 
Projektet finansieres således bl.a. med midler fra Vandmiljøplan II-programmet, fra 
Skov- og Naturstyrelsen og fra EU-LIFE. Støtten fra EU-LIFE opnås kun, hvis projek-
tet afsluttes inden for projektperioden. Nærværende projekt skal således være færdigt 
og udført senest med udgangen af 2010. 
 
Jordfordelingskontoret under Direktoratet for FødevarErhverv har for Skov- og Natur-
styrelsen gennemført en jordfordeling. Skov- og Naturstyrelsen har efterfølgende ind-
gået aftaler med de berørte lodsejere, der tillader projektets gennemførsel i projekt-
området. Arealerne tilhører fortsat lodsejerne, men der tinglyses brugsbegrænsninger 
på arealerne. 
 
Grontmij | Carl Bro A/S er af Skov- og Naturstyrelsen blevet anmodet om at udarbejde 
dette projektforslag, som er i overensstemmelse med de økonomiske muligheder. 
 
Projektets formål er: 
 

• at genslynge Sneum Å på visse strækninger mellem Størsbøl og golfbanen 
• at fjerne kvælstof ved at afbryde dræn og opfylde afvandingsgrøfter 
• at etablere våde randområder langs vandløbet, hvor snæbellarverne kan vokse 

op. Foretages som en kombination af hævning af vandspejl og afskrab af ter-
ræn  

• at skabe en vandløbsstrækning, med flere faste substrater i vandløbet, i form af 
vintergrønne planter og stenbund, hvortil snæblens æg kan klæbe sig fast. 

 
Gennem genslyngningen og etableringen af våde enge ved hævning af vandspejl og 
afskrab af terræn langs vandløbet etableres flere vådområder i ådalen. I vådområder-
ne sker der en omsætning af nitrat-kvælstof, hvilket vil nedbringe kvælstofbelastnin-
gen fra Sneum Å til Vadehavet, ligesom der skabes både gydemuligheder og op-
vækstmuligheder for snæblen. 
 
I /ref. 1/ beskrives områdets udviklingshistorie og forhold, samt belysning af de na-
turmæssige, tekniske og økonomiske muligheder og konsekvenser ved etableringen 
af vådområder på de vandløbsnære arealer. 
 



Side 4 

I dette projektforslag redegøres der i en større detaljeringsgrad for afstrømning, 
vandstand og oversvømmelser. Der er fokuseret på vandstandsberegning og over-
svømmelser, fastlæggelse af projektområde i forhold til afblænding af dræn og grøfter 
samt en vurdering af økonomi for gennemførelse af projektet. 
 
Det skal anføres, at der i rapporten refereres til ordet ”Projektområde”, hvilket svarer 
til det område, der vil blive påvirket ved gennemførelse af projektet. Områder uden for 
grænsen for projektområdet bliver således ikke direkte påvirket af projektet. Projekt-
området samt matrikler er vist på figur 1. 
 

2 GRUNDLAG 

Grundlag for udarbejdelse af projektforslaget har været /ref. 1/, opmåling af Sneum Å 
2003, opmåling af terræn 2000 og 2004, digital højdemodel samt udleverede dræn-
kort fra Hedeselskabets arkiv. 
 
En væsentlig forudsætning har været, at golfbanen skal friholdes for gener afledt af 
projektet. I dette projektforslag afsluttes projektet opstrøms golfbanen. Golfbanen er 
således ikke en del af projektområdet, og projektet vil således ikke ændre på afvan-
dingsforholdene for golfbanen. 
 
En anden væsentlig forudsætning har været, at egentlige vandspejlsstigninger ikke 
kan accepteres ved de 2 motorvejsbassiner, idet dette ville gå ud over udnyttelsen i 
bassinerne. Et krav er derfor, at vandspejlet ikke må overstige svarende til de eksiste-
rende forhold i området ved motorvejsbassinerne, hvor udløbskoten fra bassinerne i 
begge tilfælde er 4,20 m DNN jf. Vejdirektoratets tegninger. 
 
Projektet omfatter vandløbsstrækningen st. 13.634 (Størsbøl stryget) til st. 17.200 
(udløb vandløb nord for golfbanen) (figur 2). 
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3 PROJEKTFORSLAG 

I /ref. 1/ beskrives to projektforslag for hævning af vandspejlet i Sneum Å. I forslag 1 
hæves vandspejlet ved etablering af en række gydebanker/stryg. I forslag 2 hæves 
vandspejlet ved en gensnoning af Sneum Å samt en reduktion af vandløbets tværsnit. 
Endvidere afbrydes dræn og grøfter i ådalen, så drænvand afledes til terræn, så det 
kan sive gennem jorden til Sneum Å. 
Den gamle engvandingskanal, der løber i nordsiden af projektområdet bevares. Even-
tuelle afløb fra engvandingskanalen til Sneum Å afbrydes ligesom øvrige kanaler jf. 
afsnit 3.4. 
 
Grundlaget for projektforslaget har været Ribe Amts beslutning om, at der i undersø-
gelsen kun skal arbejdes med forslag 2. Forslag 1, som omfattende en hævning af 
vandspejlet, indgår således ikke som en mulighed for udformning af projektet. 
 
De fortløbende overvejelser af projektet har medført, at der ikke indgår arealer ved 
golfbanen, samt arealer nedstrøms udløbet af Bramming Å i projektforslaget.  
 
Projektet omfatter derfor et projektområde opstrøms golfbanen og nedstrøms motor-
vejen indeholdende snoninger 3- 8 samt afskrab af terræn mellem st. 14.526 til st. 
15.854. 
 
Projektforslag for fremtidig udformning af Sneum Å.  
Sneum Å blev reguleret i 1955. Ved reguleringen blev vandløbet rettet ud, og bundko-
ten blev sænket.  
 
Dette projekt omfatter en etablering af et slyngende løb med snoningerne 3 – 8. Pla-
ceringen af snoningerne i projektforslaget er fastlagt ud fra oversigtskort for Sneum 
Å’s forløb før reguleringen i 1955. Opstrøms motorvejen er der tidligere etableret 2 
snoninger på Sneum Å. Disse snoninger er på figur 2 nummereret 1 og 2. I det føl-
gende er det således snoningerne 3-8 der beskrives. Deres placering er angivet på 
figur 2.  
 
Udover snoningerne 3 – 8 indeholder projektet en hævning af bundkoten i snoning 8, 
opfyldning af dræn og grøfter samt afskrabninger af terræn langs vandløbet som an-
givet på figur 2. 
 
For forståelsens skyld er der i nedenstående tabel angivet væsentlige stationer i pro-
jektet. I det følgende vil det generelt være de fremtidige stationer, der angives. Det er 
også den fremtidige stationering, der er angivet på figur 2. 
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 Eks. forhold Fremtid 

Opstrøms ende – model 12.915 12.915 

Start projektområde  - Størsbøl stryg 13.634 13.634 

Motorvej 14.148 14.148 

Nørå Bro 15.285 15.399 

Slut projektområde  16.872 17.200 

Udløb Bramming Å 17.491 17.819 

Ålbæk Bro 19.294 19.622 
Tabel 1: Væsentlige stationer i projektet 
 
Projektområde 
Infiltration af drænvand på ådalens enge og hævning af vandspejlet i Sneum Å vil be-
tyde, at engene langs Sneum Å i projektområdet bliver mere våde. 
 
Projektområdet er fastlagt ud fra en kombination af: 
 

• terrænkoten + 1 m, hvor dræn og grøfter afbrydes (eller drænvand udledes på 
terræn jf. skitse afsnit 3.3) 

• beregnet middel vandspejl + 1,25 m.  
 
Således sikres, at de afvandingsmæssige forhold uden for projektområdet ikke forrin-
ges.  
 
Projektområdet er beregnet til at udgøre 70 ha. 
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3.1 Snoning af Sneum Å 

For at skabe et vandløb med en naturlig hydraulik og variation, samt skabe våde 
vandløbsnære arealer, foretages en gensnoning og indsnævring af åprofilet på visse 
vandløbsstrækninger. 
 
Projektforslaget omfatter strækningen fra starten af projektområdet st. 13.634 til golf-
banen, st. 17.233 jf. nye stationer som vist på figur 2. På denne strækning af Sneum 
Å etableres der 6 nye snoninger (snoning 3 - 8). Snoningerne fremgår af oversigtskort 
figur 2. 
 
Tværsnitsarealet i snoning 8 bliver noget mindre end i det eksisterende vandløb. 
Snoningen reduceres med ca. 11 m2 under terræn. Endvidere hæves bunden med 
1,1 m. Den eksisterende vandløbsstrækning har en overbredde på mellem 14-20 m 
og et anlæg på 2-2,5 samt en bundbredde på 4-5 m. I snoningerne anlægges de nye 
vandløbsstrækninger med en dimensionsgivende bundbredde på 4,5 m og et anlæg 
på 1,5. Overbredden bliver 8-10 m.  
 
I snoningerne 3, 4 og 5 laves snoninger med et profil svarende til eksisterende å-
profil.  
 
I figur 3 er angivet eksempler på nuværende og fremtidige tværsnit. 
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Tværsnit st. 16889
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Figur 3: Tværsnitsprofil for fremtidige og eksisterende forhold ved st. 14.900 (snoning 3, 4 og 
5), st. 15.512 (snoning 6 og 7) og st. 16.889 (snoning 8). Lyseblå angiver den fremtidige ud-
formning og mørkeblå viser det opmålte tværsnit. 

 
Det nye profil udgraves med en bundkote beliggende ca. 30 cm lavere end den di-
mensionerende bundkote, som er anvendt i beregningerne og angivet i figur 3 og 4. 
Dette skyldes, at der generelt i ind- og udløb af snoningerne etableres stryg med gy-
degrus, og disse gydebanker får en højde over bund på ca. 30 cm.  
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Den gennemsnitlige hældning mellem gydebankerne i snoningerne bliver ca. 0,7 ‰ jf. 
figur 4. 

Bundhældning - stryg ca. 0.4 ‰
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Figur 4: Bundlinjen på strækningen opstrøms golfbanen, angivet udfra koterne på gydeban-
kerne. Den røde linie viser de fremtidige bundkoter og den sorte angiver gennemsnitshæld-
ning. 

 
Det sidste punkt i figur 4 er det eksisterende stryg ved golfbanen (st. 17.580). 
 
Nedstrøms det nye stryg som etableres på strækningen st. 17.036 - 17.200 føres 
vandløbet til de eksisterende forhold, så vandløbet ved st.17.200 har de samme hy-
drauliske forhold som i dag. 
 
I overgangen mellem eksisterende og nye vandløbsstrækninger bliver der en væsent-
lig ændring i tværsnitsareal og bundkote. Derfor foretages der ved udløbet af de nye 
vandløbsstrækninger brinksikring. Endvidere foretages der i overgangen mellem ek-
sisterende og nye vandløbsstrækninger bundsikring, så vandløbet ikke eroderer op-
strøms, og fjerner de udlagte gydebanker. Brink- og bundsikring foretages med mark-
sten. 
 
Overskudsjorden fra udgravning af snoningerne anvendes til opfyldning af Sneum Å’s 
gamle forløb og grøfter. Der skal gennemsnitlig opgraves ca. 12 m3 pr. løbende m. 
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 Længde 
m 

Jord – op-
gravet 

m3 

Kapacitet i 
nedlagt 

åstrækning  
m3 

Over-/under-
skud af jord 

m3 

Grus/sten 
m3 

Snoning 3 205 2.750 2.500 250 40 
Snoning 4 160 2.200 2.000 200 30 
Snoning 5 160 2.600 2.450 150 60 
Snoning 6 210 3.150 2.700   +450   
Snoning 7 140 1.100 1.800 - 700  
Snoning 8 490 5.000 7.150 -2.150 80 

St. 14.950 - 
15.100  0 0 0 240 

St. 17.036 - 
17.200  0 0 0 320 

Sum vandløb  16.800 18.600 -1.800 770 
Afskrab af ter-

ræn  7.400    

Sum  24.200 18.600 5.600  

Tabel 3:  Længde og mængder for de enkelte snoninger.  

 
Som det fremgår af tabel 3 skal der opgraves mindre jord, end der skal anvendes til 
opfyldning, når der kun kikkes på vandløb. Med afskrab af jord og tilførsel af gydegrus 
og sten in mente, så er der tale om overskudsjord. Overskudsjord genudlægges in-
denfor projektområdet på en sådan måde, at det følger det nuværende terræn mest 
muligt. 
 

3.2 Etablering af stryg og gydebanker 

Gennem projektområdet etableres der en række mindre stryg (7 stk.) i forbindelse 
med etablering af de nye snoninger, hvis formål bl.a. er at styre hydraulikken og dels 
være gydebanke. Her ud over etableres der 2 lange gydebanker på 2 lige stræknin-
ger, hvis formål er at udgøre gydebanker for laksefisk i mange år fremover. Placerin-
gen af strygene er angivet på figur 6. 
 
Gydebankerne udlægges som tæpper på vandløbsbunden i en højde på 30 - 50 cm. 
 
De 7 mindre stryg etableres i længder af ca. 20 m. De 2 lange stryg og gydebanker 
etableres i længder på hhv. 150 og 200 m.  
 
Ved de små stryg indbygges der i begge ender af gydebanken store sten (10 - 40 cm) 
i anlæg 3, mens de lange stryg opbygges med tværbånd i bredder på 2 - 3 m af kam-
pesten ved indløb og udløb af stryget (gydebanken), samt for hver ca. 75 m. Disse 
forhold skal sikre gydebankerne mod erosion. Her ud over opbygges gydebanken 
med gydegrus specificeret til laks jf. sammensætningen vist i nedenstående skema. 
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Gydegrus 

mm % 
150+ 

32 - 64 
16 - 32 

5 
35-40 
60-65 

 100 

Tabel 4:  Sammensætning af gydegrus. De større sten anvendes til forankring. 

 
Strygene udføres så naturlignende som muligt, dvs. uden brug af faskinering, beton-
bygværker, overfaldskanter af træ eller beton m.m. Endvidere vil synlig brug af kam-
pesten begrænses mest muligt.  
 
Det sigtes mod, at strygene får en gennemsnitlig hældning på 4-5 promille. Ved den-
ne hældning forekommer der ingen erosion af brinkerne og sikring af brinkerne med 
kampesten er unødvendigt.  
 
Stryget opbygges med 30 - 50 cm gydegrus i hele bredden, så gydebanken fremstår 
kuperet med små knolde og fordybninger.  
 

 
Figur 5:  Tværprofil af et langt stryg som viser hvordan vanddybder og den kuperede bund 
skal se ud ved afleveringen. 
 
De naturlige dynamiske hydrologiske forhold på stryget opnås fra dag 1 ved at stry-
gets overflade afleveres ujævnt med små pukler og fordybninger, således at overfla-
den fremstår meget kuperet så strømmen har mulighed for at omlejre gruset inden for 
strygets afgrænsning. 
 
Gydebankerne, specielt dem der ligger ved udløbet af de nye snoninger, vil medføre 
en forøget gydeaktivitet, og dermed et større antal laks, ørreder og snæbel pr. m2. For 
at skabe plads til disse forøges antallet af skjulesteder bl.a. ved udlægning af enkelte 
større sten på hele vandløbsstrækningen.  
 
Den endelige udformning af gydebanker fastlægges i forbindelse med detailprojekte-
ringen. 
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3.3 Afbrydelse af dræn og etablering af fordelerren der 

For at nedbringe nitratbelastningen fra det direkte opland afbrydes de fleste dræn og 
grøfter i projektområdet. Drænvandet fra det direkte opland skal fremover sive gen-
nem rodzonen i jorden til Sneum Å, hvorved en del af nitratet i vandet omsættes.  
 
I figur 6 er angivet formodede placeringer af dræn. Placeringen af dræn stammer fra 
drænplaner samt indmålte rørudløb ved opmåling af Sneum Å i 2003. 
 
Flere af drænplanerne er fra før 1955, hvor Sneum Å blev reguleret, så det vides ikke 
om alle drænsystemer stadig er funktionsdygtige. Der er ved opmålingen af Sneum Å 
i 2003 indmålt rørudløb, som placeringsmæssigt passer med nogle af drænplanerne. 
Ved opmålingen blev der dog også registreret rørudløb, som ikke figurerer i de eksi-
sterende drænplaner.  
 
Under entreprenørarbejdet, herunder afsætning, opdateres kendskabet til dræn i så-
vel projektområdet som umiddelbart uden for projektområdet. Nye oplysninger vil dels 
indgå ved udarbejdelse af detailprojektet og dels ved selve realiseringen af projektet. 
 
Endvidere er det vigtigt at få kendskab til alle de drænsystemer, der modtager dræn-
vand fra arealer uden for projektområdet, så der under anlægsarbejdet ikke efterlades 
dræn uden afledningsmuligheder. Det er ikke hensigten med projektet, at ændre 
dræningseffekten for områder uden for projektområdet, og det er derfor vigtigt, at op-
nå den bedste kendskab til drænsystemerne inden eller under realiseringen af projek-
tet. Områder, hvor der foreligger dokumentation for dræning til Sneum Å, er vist på fi-
gur 6. 
 
Drænsystemer, der kun afvander områder inden for projektområdet, ødelægges. For 
drænsystemer, som også modtager vand fra arealer uden for projektområdet, afbry-
des drænene inde i projektområdet så langt fra vandløbet som muligt, og der etable-
res en fordelerrende (se skitse, figur 5). Fordelerrenden skal have en længde, så af-
vandingen fremover sker ved infiltration gennem jorden til Sneum Å. Fordelerrender-
ne graves parallelt med Sneum Å. For at sikre afvandingen, etableres fordelerrender-
ne med et afløb på terræn, på en lokalitet, hvor koten ligger 1 m under projektgræn-
sen, idet bundkoten på drænet forudsættes at være beliggende 1 m under terræn. Da 
dette ikke er muligt i alle tilfælde bl.a. på grund af manglende hældning af terræn gra-
ves en overløbsgrøft fra fordelerrenden ned mod Sneum Å indtil den ønskede ter-
rænkote findes. Terrænkoten fungerer alene som en overløbskote, og er på den må-
de blot en sikkerhed for den opstrømsliggende afvanding. 
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Figur 5:  Principskitse for afbrydelse af dræn.  
 
Med det nuværende kendskab til dræn, skal der etableres 12 fordelerrender ved 
dræn der sløjfes. Hver rende får en længde på ca. 25 m. Dette giver i størrelsesorde-
nen 300 m fordelerrender. 
 

3.4 Sløjfning af afvandingsgrøfter 

I projektområdet er der 12 afvandingsgrøfter, der skal sløjfes. Dette foretages ved at 
opfylde grøfterne med jord de sidste 40-50 m inden udløb i Sneum Å. Der skal såle-
des opfyldes jord i ca. 600 m grøft.  
 
Jorden til opfyldning skal som udgangspunkt komme fra udgravningen af de nye for-
delerrender. 
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3.5 Afskrab af terræn 

I projektområdet mellem st. 14.526 til st. 15.854 jf. figur 2 foretages afskrab i terrænet 
langs vandløbet. Vandspejlet må ikke hæves i området ved motorvejsbassinerne, da 
dette lægger beslag på udnyttelsen af det potentielle volumen i bassinerne til brug for 
motorvejsafvandingen. I stedet foretages et afskrab af terræn inden for projektområ-
det mellem st. 14.526 til st. 15.854 Herved opnås det, at nogle arealer syd for motor-
vejsbassinerne kan gøres våde på visse tidspunkter af året uden at hæve vandspejlet 
langs motorvejsbassiner. 
 
Motorvejens afdræning er en afgørende parameter for projektet, idet de to afvan-
dingsbassiner indløbskote ligger ca. i kote 4,1 m (DVR90). Vandspejlet må ikke hæ-
ves i området ved motorvejsbassinerne, så det lægger beslag på udnyttelsen af det 
potentielle volumen i bassinerne til brug for motorvejsafvandingen. For at opnå kvæl-
stofreduktion ved oversvømmelser i projektområdet, er det derfor nødvendigt at skra-
be mellem 0 og ½ m af det omkringliggende terræn mellem st. 14.526 og 15.854 jf. fi-
gur 2. Herved opnås det, at nogle arealer syd for motorvejsbassinerne kan gøres vå-
de på visse tidspunkter af året uden at hæve vandspejlet langs motorvejsbassinerne. 
 
Opstrøms Nøråbro foretages afskrabet fra kote 3,75 m DVR90 langs vandløbet ind i 
terrænet indtil kote 4 – 4,25 m DVR 90. 
Nedstrøms Nøråbro foretages afskrabet fra kote 3,50 m DVR90 langs vandløbet ind i 
terrænet indtil kote 4 – 4,25 m DVR 90. Lagtykkelsen af afskrabet ligger i intervallet 
fra 0 m til ca. 0,50 m.  
 
Den afgravede jord indbygges inden for projektområdet på øvrige arealer. Det sikres 
ved indbygningen af jorden, at dette ikke i negativ henseende vil påvirke markarealer 
uden for projektområdet mht. afledning af overfladevand. Indbygningen af overskuds-
jorden foretages ved at følge det eksisterende terræn. Det tilstræbes at indbygge jor-
den således, at ekstreme oversvømmelser giver mindst gene udenfor projektområdet. 
I projektet sikres det, at der ved afskrabet ikke bliver ”åbnet” for passager ind til lave 
områder (lunker), der vil henstå som søer, når vandstanden igen falder. Dette er for at 
sikre, at der ikke fanges snæbel yngel og andre fisk i lunkerne. 
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4 REDEGØRELSE FOR KONSEKVENSER 

I dette kapitel beskrives konsekvenserne ved gennemførelse af projektet. 
 
Overordnet set bliver konsekvensen af projektet, at de vandløbsnære arealer i pro-
jektområdet fra stryget ved Størsbøl Bæk til golfbanen vil blive mere fugtige end de er 
i dag. En stor del af arealerne på denne strækning vil kun kunne anvendes til græs-
ning, og en del af arealerne vil kun kunne afgræsses i tørre perioder. 
Der er indgået aftaler med lodsejere om begrænsning i arealbrug, således der ikke 
må pløjes, sprøjtes eller gødes inden for projektområdet 
 
Udenfor projektområdet vil arealerne have den eksisterende afvanding. 
 
Konsekvenserne af projektet er belyst ved vandspejlsberegninger i modelprogram-
merne MIKE 11 og MIKE FLOOD. I bilag 1 beskrives modellen til beregning af de fak-
tiske og fremtidige forhold, som er anvendt til konsekvensvurderingerne. 
 
Endvidere er der på grundlag af terrænopmålinger langs Sneum Å, kontureret en mo-
del for terrænet. Kontureringen har dannet grundlag for fastlæggelsen af projekt-
grænsen. En 3D højdemodel er anvendt til brug ved de hydrauliske beregninger og til 
jordberegninger af afskrabning af terræn langs vandløbet.  
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 Figur 7: Beregnet vandspejl for eksisterende og fremtidige forhold samt udløbskote til afvan-

dingsbassin ved st. 14.303 ca. 150 m nedstrøms motorvejen 

 
Det fremtidige vandspejl vil ligge højere indenfor områderne med terrænændringer, 
hvilket resulterer i større vådt areal der oftere oversvømmes. 
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Udenfor projektområdet giver ændringerne i Sneum Å’s forløb ca. 10cm øget vand-
stand i Sneum Å. 
 
Hvis det beregnede vandspejl sammenholdes med det opmålte tværsnit ved st. 
14.303 viser figur 7 og 8, at der kun er mulig indtrængning af vand fra Sneum Å til 
regnvandsbassinet i under 10 % af beregningstiden – svarende til ca. 36 dage om 
året. 
 
Beregninger har vist at der sker en meget ringe indtrængning af vand fra Sneum Å til 
bassinet. Vandstanden i Sneum Å vil i begrænset omfang hindre afløbet fra bassinet i 
at fungere optimalt og ikke være årsag til opstuvning i bassinet. 
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Figur 8:   Beregnet vandspejl og tidsfordeling af vandspejlet. Udløbskoter for afvandingsbas-

siner er i kote 4.1 (DVR90) Sort, grå og rød viser de fremtidige forhold og den blå 
viser de eksisterende forhold. 

 
Hvis det beregnede vandspejl for st. 15.512 sammenholdes med det opmålte tværsnit 
for stationen (figur 8) er der oversvømmelse i ca. 85 % af beregningstiden – svarende 
til ca. 310 dage om året. Ved de eksisterende forhold er der oversvømmelse ved st. 
15.512 ca. 25 dage om året. Den store øgning i oversvømmet areal skyldes terræn-
reguleringen i området.  
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Figur 9 afspejler variationen i oversvømmelseshændelser, som kan defineres ud fra 
de beregnede tværsnit. Sammenligningen mellem beregnet vandspejl og brinkkote for 
de øvrige opmålte tværsnit viser, at der opstrøms motorvejen vil forekomme over-
svømmelse sjældnere end det er tilfældet med de eksisterende forhold, som set i Fi-
gur 9. Mellem motorvejen og ca. st. 16.400 vil der generelt forekomme oversvømmel-
ser op til 90 dage om året. 
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Figur 9:  Beregnet vandspejl opstrøms motorvejen. Det generelle niveau sænkes og vil give 

færre oversvømmelser end med den nuværende udformning. 
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Figur 10:  Beregnet vandspejl og vandføring sammenholdt med brinkkote ("oversvømmel-

seskote") fastlagt brinkkoten ved terrænreguleringerne.  
 
På strækningen fra st. 16.400 til golfbanen vil antallet af oversvømmelser være be-
grænset, og ikke meget større end det der kendes fra de nuværende forhold. 
 
Oversvømmelseshændelserne er hovedsagelig forbundet med variationen i vandfø-
ring. I figur 10 er der derfor angivet en varighedskurve for døgnmiddelvandføringen i 
hele beregningsperioden (2001-2002) udtrykt som 1 år samt for sommer (april-
september)- og vinterperioden (oktober-marts).  
 
Figur 10 og 11 viser, at de høje vandføringer fortrinsvis forekommer i vinterhalvåret. 
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Figur 11: Varighedskurve for vandføringsdata fra målestation ved Nørå Bro. Venstre akse er 

for data vedr. år, og højre akse er for data vedr. sommer og vinter 

 
Til illlustrering af de fremtidige forholds vandstande er i figur 12 og figur 13 vist vand-
stand for de længst oversvømmede perioder i henholdsvis sommer- og vinter-halvåret 
i beregningsperioden. Med ændringerne i nedbøren (klimaforandringer) kan dette bil-
lede ændre sig over tid. 

2.8

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

16-01-02 26-01-02 05-02-02 15-02-02 25-02-02 07-03-02 17-03-02

K
ot

e 
m

 D
V

R
90

Sneum Å  16049

Brink Nedstr. Nørå Bro

 
Figur 12: For de fremtidige forhold vises den længste sammenhængende periode (ca. 64 da-

ge), hvor beregnet vandspejl er højere end brinkkoten i vinterhalvåret ved st. 
16.049. 
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Figur 13: For de fremtidige forhold vises den længste sammenhængende periode (ca. 5 da-
ge), hvor beregnet vandspejl er højere end brinkkoten i sommerhalvåret ved st. 
16.049. 

 
For sommerperioden kan det være svært at forudsige oversvømmelseshændelserne, 
idet mængden af grøde kan have væsentlig indflydelse på vandstanden. Store grø-
demængder kan afstedkomme oversvømmelse, hvorimod der ikke sker oversvøm-
melse ved den samme vandføring, hvis grødemængden er begrænset. 
 
Det skal anføres, at ovenstående vurderinger i forhold til en given station tager ud-
gangspunkt i det opmålte tværsnit af vandløbet i den givne station. Det betyder, at der 
vurderes at være oversvømmelse, når den beregnede vandstand er højere end brink-
koten. Hvor stort et areal af terrænet, der oversvømmes, vil afhænge af topografien, 
og kan ikke fastlægges ud fra de opmålte profiler. I stedet sammenholdes de bereg-
nede vandstande med den terrænmodel, der er opstillet ud fra nivellering af terræn, 
og derved fremkommer oversvømmelseskortene i bilag 2, 3 & 4.   
 
 

4.1 Vandløbsvedligeholdelse 

Ved vandspejlsberegningerne er der anvendt en ændring i Manningtal hen over 
sommeren fra den 1. maj (M = 23 ) til den 1. september (M = 11,5) til den 1. oktober 
(M = 23). Mængden og sammensætningen af grøde og specielt tidspunktet for store 
grødemængder i vandløbet kan variere meget fra år til år. Det er derfor svært at simu-
lere grødens faktiske indvirkning på vandstanden. Ud fra de målte sommervandførin-
ger i beregningsperioden kan udeladelse af grødeskæring betyde op til 50 cm´s for-
skel i vandspejl i forhold til, hvis grøden skæres. 
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Hvis grøden ikke skæres vil dette formodentlig ikke få indflydelse på max. over-
svømmelsesområdet, da det typisk er om vinteren, de største vandføringer forekom-
mer. Undlades det at skære grøde, vil det betyde et højere vandspejl i vandløbet og 
en hævning af grundvandsspejlet, samt en større grad af oversvømmelser inden for 
projektområdet. Opstuvning forårsaget af grøde vil afhænge af, hvilket slags grøde, 
der etablerer sig på strækningen, samt hvor stor en mængde grøde der kommer i 
vandløbet.  
 
Efter projektets gennemførelse er hensigten at der ikke bliver skåret grøde i Sneum Å 
inden for projektområdet. Der vil dog fortsat blive holdt øje med udviklingen i grøde på 
strækningen. Såfremt vandløbsmyndigheden vurderer, at det er nødvendigt, kan der 
skæres en strømrende for at afværge oversvømmelser uden for projektområdet. 
 
Grødeskæring op- og nedstrøms projektgrænsen er tiltænkt at fortsætte som hidtil. I 
henhold til det gældende regulativ fra 1992 skæres grøden 2 gange årligt. Første 
gang i perioden 25. maj -15. juni og anden gang i perioden 25. juli – 15. august. 
 
I forbindelse med udgravning af de nye snoninger og de første par år herefter vil der 
kunne forekomme en sedimenttransport, da vandløbet skal finde et nyt stabilt leje. På 
strækningen medfører etableringen af snoningerne en væsentlig indsnævring af 
vandløbsprofilet. Eventuel oprensning på projektstrækningen foretages ifølge regula-
tivets bestemmelser. 
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4.2 Afvandingsmuligheder og arealanvendelse 

Hævningen af vandløbsbunden, afskrab af terræn samt afbrydelse af dræn og grøfter 
medfører, at grundvandsspejlet i projektområdet i fremtiden vil være tættere på ter-
ræn, end det er i dag. Dette vil resultere i, at de vandløbsnære arealer vil få karakter 
af sjapvandsområder og våde enge.  
 
I forhold til anvendelsesmuligheder er projektområdet inddelt i følgende 3 kategorier: 
 
Sjapvand – Permanent/ofte vanddækkede områder. Sjapvandsområderne er define-

ret ved, at der mere en 30 dage om året er vand over terræn, og er fastlagt  
  ud fra modelberegningen sammenholdt med terrænmodellen. 
 
Våd eng –  Områder, hvor grundvandsspejlet ligger mellem 0 og 0,5 m under terræn. 

Den øvre grænse for våd eng er fastlagt ved kote for overløb i fordeler-
render + 0,5 m eller middelvandspejl i Sneum Å + 0,75 m.  

 
Tør eng –  Områder, hvor grundvandsspejlet ligger mellem 0,5 og 1 m under terræn. 

Arealet for tør eng ligger mellem våd eng og projektgrænsen. Projekt-
grænsen er fastlagt ved overløb i fordelerrenden + 1 m eller middelvand-
spejlet i Sneum Å + 1,25 m. 

   
Det skal anføres, at grænserne mellem sjapvandsområder, våd og tør eng aldrig er 
skarpe, men altid glidende. Endvidere er grænserne genereret udfra en terrænmodel, 
der er opstillet på baggrund af opmålt terræn, og tætheden af opmålte punkter er 
selvfølgelig bestemmende for, hvor godt terrænmodellen beskriver de faktiske for-
hold.  
 
Udbredelse af ovenstående kategorier varierer en smule. I tabel 5 er den beregnede 
størrelse af de forskellige kategorier angivet. 
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Kategori Areal 
ha 

Projektområde 70 

Vandløb og sjapvandsområder 13 

Våd eng 46 

Tør eng 14 

Tabel 5: Størrelse af arealer for anvendelsesmulighed. 
 
 

 
Figur 14: Terrænreguleringer nedstrøms motorvejen giver større arealer der ofte oversvøm-

mes. 

 
Den tørre eng forventes uden problemer anvendes til græsning.  
 
På de arealer, der er defineret som våd eng, vil fugtigheden af den våde eng variere, 
og vil især afhænge af vandstanden i Sneum Å og trykniveauet i grundvandsmagasi-
net. Disse arealer vil kun kunne anvendes til ekstensiv græsning. Der findes i projekt-
området flere lavninger, der i perioder vil blive sumpede. 
 
Hvor afgræsningen af både den våde og den tørre eng kan ske samlet, kan dyrene 
selv finde de rigtige tidspunkter for en afgræsning af den våde eng. I takt med udvik-
lingen af mere fugtige eng- og kærtyper på disse arealer vil græsningsværdien falde.  
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Græsses området ikke, vil det vokse til i højstauder, og på længere sigt vil en indvan-
dring af krat og skov forekomme. I første omgang vil der ske indvandring af pil og birk 
m.fl. Senere vil den startede succession gå over i en egentlig skov, som naturligt vil 
bestå af især rødel og birk. 
 
I projektområdet vil det fremtidige vandspejl i Sneum Å ligge 10-25 cm højere end de 
eksisterende forhold. Dette betyder, at de våde enge kan blive meget våde. Fugtig-
heden af de våde enge vil afhænge af den grødemængde, der kommer i vandløbet. 
(figur 14 og figur 15). 
 

 
Figur 15: Ved meget høj vandstand er store arealer oversvømmet. Afløb fra motorvejsbassin 

vil kun være meget lidt påvirket. Tilstanden ved høj vandstand svarer til de eksiste-
rende forhold ud for bassinafløbet. 
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4.3 Fauna 

 
4.3.1 Snæblen 

Som omtalt i indledningen er der til dette og andre projekter afsat penge til projektet 
fra EU’s LIFE-fond. Formålet med denne støtte er at optimere betingelserne for 
snæblen i vandløbene, der løber til Vadehavet. Snæblen findes i dag kun i Danmark. 
Den er som den eneste danske fiskeart opført som prioriteret art i Habitatsdirektivet, 
hvilket betyder, at Danmark har en særlig forpligtigelse til at sikre, at snæblen beva-
res.  
 
Snæblen er en laksefisk, der er nært beslægtet med den mere almindelige helt, der 
kendes fra flere jyske fjorde og søer. 
 
Snæblen lever og opvokser i Vadehavet, men om efteråret søger den op i de større 
vandløb for at gyde. De gydemodne snæbler opsøger strækninger med god strøm, 
fast bund og forekomst af vintergrønne vandplanter. Gydeperioden er forholdsvis kort, 
kun 2-3 uger omkring november/december. 
 
De klæbende æg gydes frit i vandet og hæfter sig til vandplanter, sten og grus. Æg-
gene klækker i februar-marts og de nyklækkede larver måler ca. 10 mm. Nyklækkede 
snæbellarver kan ikke overleve i Vadehavet. Først ved en længde af 30-40 mm ænd-
res ynglens fysiologi, således at de kan tåle skiftet fra ferskvand til saltvand. Snæb-
lens overlevelse forudsætter derfor, at den nyklækkede yngel føres til områder med 
stillestående vand fx vådområder, mindre søer, store å-slyngninger m.v., hvor den 
første opvækst finder sted. Når ynglen har opnået en længde på 30-40 mm (i 
april/maj) vandrer den ud i Vadehavet, hvor den egentlige opvækst finder sted /ref. 2/. 
 
P.t. er bestanden af snæbler tilknyttet Sneum Å meget lille, men gennem bl.a. nær-
værende projekt hvor der dannes oversvømmede områder med stillestående vand 
mv., samt ved de øvrige tiltag der tages i Sneum Å under Snæbel-projektet, er det 
håbet, at snæblen får bedre levevilkår i Sneum Å. 
 

4.3.2 Laks og ørred 

Laks og ørred gyder i områder af vandløbet, hvor der er frisk strøm og grus og sten-
bund. Laksefiskenes æg klækkes i marts-maj, og ungfiskene vandrer i havet som så-
kaldte smolt efter 1-3 år i ferskvand. De voksne havørreder og laks vender efter et til 
flere år i havet tilbage til vandløbene for at gyde. De stiller store krav til bundsubstra-
tet i forbindelse med gydningen. Tracéet etableres med flere korte strækninger med 
stryg, hvor der udlægges gydegrus – dvs. grus i det størrelsesspekter som laksefi-
skene foretrækker. Disse områder udformes, så de er velegnede som gydeområder 
for laksefisk, idet der dog tages hensyn til, at det primære formål med projektet er at 
forbedre forholdene for snæblen.  
Laksefiskenes yngel vokser op på lavvandede områder med jævn til frisk strøm, ger-
ne med sten og vandplanter eller andre former for skjul. Få måneder efter klækning 
bliver fiskene meget territoriehævdende, og angriber artsfæller, der kommer for tæt 
på. De kræver derfor varierede bundforhold, der byder på mange potentielle stand-
pladser. Bl.a. derfor etableres tracéet foruden gydegrus også med nogle større sten, 
der vil udgøre såkaldte skjulesten for de små ørreder/laks, og dermed øge produktio-
nen af smolt.  
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Projektet forventes således at få positiv indflydelse på populationen af laks og ørred. 
 

4.3.3 Bæk- og flodlampret 

Af øvrige fiskearter der bør nævnes, er bæk- og flodlampret, som begge er en del af 
udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 79. De bedre fysiske vandløbsforhold 
indenfor projektområdet, udgør en klar fordel for lampretterne, og begge arter forven-
tes derfor at drage fordel af dette projekt. 
 

4.3.4 Makroinvertebrater 

Projektet forventes at have en positiv effekt på makroinvertebratfaunaen (smådyrs-
faunaen) i området. Den større fysiske variation i vandløbet kan forventes at udgøre 
habitat for flere arter end det er tilfældet under de nuværende relativt ensformige for-
hold.  
 

4.3.5 Odder (Lutra lutra) 

Udover at findes på Bilag IV udgør odderen også en del af udpegningsgrundlaget for 
Habitatområde nr. 79. Projektet vurderes at have en positiv effekt på odderbestanden 
i området, da de forventede forbedringer af fiskebestanden medfører et bedre føde-
grundlag. 
 

4.3.6 Springpadder 

Løgfrø (Pelobates fuscus) og spidssnudet frø (Rana arvalis) er arter, som man poten-
tielt kan støde på i projektområdet. Projektet forventes ikke at påvirke de to arter i ne-
gativ retning. 
 
 
 

4.4 Afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at skulle gennemføres afværgeforanstaltninger i forbindelse med 
projektet.  
 
I projektområdet er der kendskab til 3 ledninger (eksisterende st. 13.801, 14.125 og 
15.126). Alle ledninger vurderes at ligge uden for arbejdsområder i forbindelse med 
projektet. 
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4.5 Kvælstoffjernelse 

Fjernelsen af kvælstof vil ske ved tre mekanismer: 
 
• Denitrifikation - omdannelse af nitrat til luftformige kvælstofforbindelser (frit kvæl-

stof og lattergas). 
• Optagelse af kvælstof i plantemateriale, som græsses. 
• Binding af kvælstof i den tørv, der må forventes dannet som følge af hævningen 

af grundvandspejlet.  
 
Kvælstoftilførslen til projektområdet vil dels komme fra det direkte drænopland (ned-
sivningsoplandet), og dels fra det topografiske opland via Sneum Å.. 
 

4.5.1 Infiltration af drænvand 

 
Det direkte opland er overvejende landbrugsmæssigt udnyttet og en væsentlig andel 
består af sandjorde. Til baggrund for beregninger i henhold til den tekniske anvisning 
er baggrundsdataerne for beregningerne opgjort til følgende størrelser: 
 
Nedsivningsoplandets størrelse = ~640 ha 
Nedsivningsoplandets vandbalance = 457 mm/år 
Andel af sandjord i nedsivningsoplandet ~87 % 
Andel af dyrket areal i nedsivningsoplandet ~79 % 
 
Med baggrund i ovenstående er der efter den tekniske anvisning foretaget en bereg-
ning af kvælstoffjernelsen i fra det direkte opland (nedsivningsoplandet): 
 
Beregningerne viser, at der er en kvælstofudvaskning eller tab fra det direkte opland 
på 28,45 kg / ha pr. år. 
 
Den samlede tilledning af kvælstof til projektområdet udgør således 18.211 kg 
 
Med baggrund heri kan gennemsnitlige kvælstoffjernelse i den samlede projektområ-
de beregnes til 260 kg/ha projektområde. 
 
 

4.5.2 Ændret landbrugsmæssig udnyttelse 

 
Den ændrede landbrugsmæssige udnyttelse vil reducere kvælstoftransporten til vand-
løbene og udvaskningen fra arealerne i projektområdet. 
 
Ifølge Danmarks Jordbrugsforskning vil en ændret anvendelse af normal drift af f.eks. 
en kornmark til vedvarende græs uden gødskning kunne reducere kvælstofudvask-
ningen med 40 – 45 (~42,5) kg pr. ha. Normal drift af græsarealer med gødskning 
som ændres til vedvarende græsarealer uden gødskning, skønnes at kunne medføre 
en kvælstofreducerende effekt på 15 – 20 (~17,5) kg pr. ha. 
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Reduktionen af udvaskningen for projektområdet kan med baggrund heri estimeres til 
følgende: 
 
Omdrift til vedvarende græs: 35 ha á 42,5 kg = 1.490 kg N / år 
Kulturgræs til vedvarende græs: 22 ha á 17,5 kg = 385 kg N / år 
Naturgræs (status quo)  
 
I alt reduktion ved omlægning: 1.875 kg N / år. 
 
 

4.5.3 Temporære oversvømmelser 

 
De temporære oversvømmelser vil medføre en fjernelse af en marginal andel af den 
kvælstof der transporteres med Sneum Å. 
 
Kvælstoffjernelse er her blot skønnet, idet der ikke forefindes et egentlig beregnings-
grundlag eller beregningsmetode.  
 
Kvælstoffjernelsen er skønnet til 1 kg pr. ha. pr. oversvømmelsesdag. 
 
 

 Areal Varighed N-fjernelse 

 ha Døgn/år Kg/år 

Permanent vådt (ekskl. vandløb) 6 365 2.190 

Hyppigt vådt (20 % af tiden) 2 72 144 

Jævnligt vådt (10 % af tiden) 3 36 180 

Sum 13  2.442 

 
 
 

4.5.4 Samlet kvælstoffjernelse 

 
På grundlag af ovenstående beregnede kvælstoffjernelser er summen af den samle-
de kvælstoffjernelse i projektområdet opgjort. 
 
Fjernelse af N fra nedsivningsoplandet: 18.211kg pr. år 
Fjernelse ved ændret arealanvendelse 1.875 kg pr. år 
Fjernelse ved temporære oversvømmelser 2.442kg pr. år 
Sum  22.528 kg pr. år 
 
Kvælstoffjernelse pr. ha projektområde 322 kg pr. år 
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5 REGULERINGSFORSLAG OG VANDLØBSRESTAURERING 

I henhold til Vandløbsloven (lov om vandløb. Lovbek. nr. 632 af 23.06. 2001) med til-
hørende bekendtgørelser skal en offentlig høring gennemføres, hvis der ændres væ-
sentlig på et vandløbs udformning. 
 
Nærværende projekt er et regulerings- og restaureringsprojekt, som jf. Bek. nr. 424 af 
07.09. 1983 skal offentliggøres og fremlægges i en 8 ugers høringsperiode forud for 
projektets vedtagelse. Når projektet efter behandling af evt. indsigelser vedtages kan 
der indenfor en frist på 4 uger klages over projektet til Skov- og Naturstyrelsen. 
 
Konsekvenserne af projektet er beskrevet i dette projektforslag. Projektet skal endvi-
dere godkendes efter naturbeskyttelsesloven før anlægsarbejdet kan sættes i gang.  
 
Efter gennemførelse af projektet skal det gældende regulativ af juni 1992 for Sneum 
Å revideres. 
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6 ØKONOMI 

I projektet skal der håndteres store jordmængder, så prisen vil selvfølgelig meget af-
hænge af, hvilken pris der kan opnås for jordhåndtering, og mulighederne for selve 
jordhåndteringen. Nedenstående er angivet et prisoverslag ud fra gældende dagspris. 
 
 
Aktivitet Kr.      

Arbejdsplads 140.000 

Jordhåndtering ved gensnoning af vandløb 950.000 

Jordhåndtering ved jordafskrab og udlægning i projektom-
rådet 500.000 

Afbrydelse af grøfter og dræn samt fordelerrender  250.000 

Etablering af gydebanker, brink og bundsikring 300.000 

Uforudseelige udgifter 320.000 

Anlægsudgifter i alt 2.460.000 

Anlægsudgifter per ha. (70 ha.) 35.140 
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7 TIDSPLAN 

Eftersom projektet indgår som en del af EU-LIFE snæbelprojektet, skal projektet i 
henhold til EU-LIFE være gennemført senest ultimo 2010. 
 
Nedenfor er angivet forventet tidsplan for gennemførelse af projektets delaktiviteter. 
 

Aktivitet Forventes udført 
Revision af projektforslag December 2009 
Lodsejerforhandlinger Er udført 
Projektforslag i 8 ugers høring  
Myndighedsbehandling  
Godkendelse efter vandløbsloven  
Detailprojektering Januar-februar 2010 
Udarbejdelse af udbudsmateriale Februar 2010 
Licitation Marts 2010 
Anlægsarbejde April – juli 2010 
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1 OPSTILLING AF MODEL 

For at opnå en tilfredsstillende detaljeringsgrad i vurderingerne er der opstillet en dy-
namisk model for en del af Sneum Å i MIKE 11, vandløbsmodel. En del af projektom-
rådet er desuden opstillet tredimensionelt i Mike 21, terrænmodel. Disse modeller er 
kombineret i Mike Flood, for at sikre at det fremtidige å-forløb, samt terrænændrin-
gerne langs Sneum Å. MIKE 11 er en 1-dimensional dynamisk model, som i modsæt-
ning til en stationær model kan håndtere alle de variationer, der er naturligt inden for 
vandløbsprofilet. MIKE 21 er en 3-dimensionel dynamisk model, der med MIKE Flood 
er kombineret med MIKE 11. Det giver en opfyldning, samt flow henover terrænet, 
som det er projekteret. 
 
I MIKE 11 beregnes vandspejl, vandføring mv. i et tidsskridt, og resultatet bruges som 
udgangspunkt for beregningen i næste tidsskridt. Da et tidsskridt i MIKE 11 er kort 
(typisk få sekunder til et par minutter) kan MIKE 11 håndtere og beregne de fluktatio-
ner, der er i et vandløb afledt af variation i vandføring, opstuvning o.s.v. Det er klart, 
at beregningerne ikke bliver bedre end de data, der indlægges i modellen. 
For den 3-dimensionelle model er det nødvendigt at køre med korte tidsskridt. Typisk 
0.1 til 5 sekunder.  
 
Geometrisk udformning  
Udgangspunktet for en MIKE 11 model er en beskrivelse af vandløbets geometriske 
udformning. Der er opstillet en geometrisk model for de eksisterende forhold og en 
model for de fremtidige forhold. 
Der er opstillet en 3-dimensionel model for de fremtidige forhold nedstrøms motove-
jen til nogle hundrede meter nedstrøms Nørå Bro. Åen er ikke beskrevet fuldstændigt 
i 3 dimensioner. Der er lavet en fordybning fra brinkkanten dels for visuelt at have 
vand i den 3-dimensionelle å, samt have mere kontrol end blot selve de oversvøm-
mede arealer. Terrænreguleringer og fremtidige brinkkoter er taget med i modellen. 
 
Eksisterende forhold. 
I dette projekt har grundlaget været opmålingen af Sneum Å i 2002. Ved opmålingen 
er der opmålt tværprofiler for ca. hver 200 m af vandløbet samt ved væsentlige fysi-
ske ændringer, broer mv..  
 
Da modellen skal benyttes til vurdering af oversvømmelses hyppighed, er det nød-
vendigt at inddrage ådalene og disses vekselvirkning med selve Sneum Å i modellen. 
Ved sammenholdelse af vandløbsopmåling og terrænopmåling blev det sandsynlig-
gjort, at der generelt ikke er væsentlige levérer langs vandløbet i projektområdet. Til 
beskrivelse af vandudvekslingen mellem vandløbet og ådalen i beregningerne blev 
det derfor vurderet, at en forlængelse af opmålte vandløbsprofiler ind på ådalen ville 
være fyldestgørende. 
 
Efter teksten i dette bilag er der vedlagt et længdeprofil genereret i MIKE 11 for de 
eksisterende forhold. 
 
Fremtidige forhold 
Skabelonen for modellen til beskrivelse af de fremtidige forhold har selvfølgelig været 
modellen for de eksisterende forhold. Stationeringen er blevet ændret (se senere), og 
der er indlagt nye tværprofiler til beskrivelse af de nye slyngninger og bundforhold. 
Det endelige areal i de nye tværprofiler er fastlagt gennem konsekvensvurdering af 
forskellige arealer, og således ikke overført fra /ref. 1/. 
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Nedstrøms motorvejsbassinet er der opstillet en 3-dimensionel model til vurdering af 
større oversvømmelseshændelser. Årsagen er at motorvejsbassinet under de fremti-
dige forhold kan fungere tilsvarende de eksisterende forhold. Derfor er det vurderet at 
en nærmere granskning var nødvendig. 
 
Sidst i dette bilag er der vedlagt et længdeprofil genereret i MIKE 11 for de fremtidige 
forhold, sammen med visning af den 3-dimensionelle model.  
 
Stationering  
De to modellers geometriske udformning er fastlagt fra ca. 700 m opstrøms projekt 
området og ned til Vadehavet. 
 
I nedenstående tabel er stationen for væsentlige punkter angivet for de to modeller. 
 
 

 
 Eks. forhold Fremtid 

Opstrøms ende - model 12.915 12.915 

Start projektområde - Størsbøl stryg 13.634 13.634 

Nørå Bro 15.285 15.399 

Slut projektområde 16.872 17.200 

udløb Bramming Å 17.491 17.842 
 
Randbetingelser 
Efter fastlæggelse af den geometriske form skal randbetingelserne fastlægges. 
Randbetingelserne definerer de mængder, modellen skal håndtere og indenfor hvilke 
rammer, det skal foregå. 
 
Som omtalt er modellen fastlagt ned til Vadehavet. Herved opnås en veldefineret 
randbetingelse i form af tidevandsvariationen ved slusen til Vadehavet. Det er vigtigt 
at få denne tidevandsvariation med i modellen, da selv små tidevandsamplituder kan 
udbrede sig langt op i vandløb med små hældninger. Nedre randbetingelse er såle-
des målte vandstande ved slusen.  
 
Vandføringen er indlagt i modellen i opstrøms ende, ved tilløb samt ved en diffus til-
strømning.  
 
Vandføringsdata fra stationen i Bramming Å er anvendt for Bramming Å. Oplandet for 
Bramming Å er ca. 210 km2. 
 
For de øvrige tilløb er anvendt vandføringsdata stammende fra hydrometriske måle-
station ved Nørå Bro (st. 15285), der har et opland på 224 km2. Data er så korreleret 
til de forskellige oplande. Oplandet til start af projektområdet er 196 km2, og oplandet 
ved slusen er ca. 530 km2. 
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Endvidere er der fastlagt en randbetingelse for grødeskæring, hvor det generelle Ma-
ningstal i modellen er konstant (M = 23) i perioden 15/10-1/5. I perioden 1/5-1/9 fal-
der det løbende til en faktor=1/2, og i perioden 1/9-15/10 stiger det løbende til en fak-
tor=1. 
 
Kalibrering 
Når den geometriske udformning og randbetingelser er fastlagt, skal modellen kali-
breres. Til kalibrering af modellen er anvendt vandstandsmålinger fra Q/H-stationen 
ved Nørå Bro, som er placeret midt i projektområdet. 
 
Et udgangspunkt for projektet var, at der ca. 90 dage om året skulle ske oversvøm-
melse af ådalen i større eller mindre udstrækning. I nedenstående figur er en 90-
dages fraktil for forskellige perioder ud fra vandføringsdata fra stationen ved Nørå Bro 
angivet. 
 
Figuren viser, at for de valgte perioder varierer 90-% fraktilen mellem 2,4 m3/s (2003) 
og 5,3 m3/s (1999-2000).   
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Figur 1.1: Vandføringsdata fra Nørå Bro (1989-2004). De vandrette linjer angiver, at vandfø-
ringen 90 % af tiden (275 dage om året) i perioden er mindre end den angivne værdi. 

 
Når vandføringen målt ved Nørå Bro sammenholdes med det målte vandspejl ses 
det, at der ikke er entydig korrelation mellem vandføring og vandspejl (se figur 1.2) 
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Figur 1.2: Sammenhæng mellem akkumuleret vandføring og vandspejl målt ved Nørå Bro i 
perioden 1/1-1990-1/1-2004 og perioden 2001-2002 

 
Med baggrund i ovenstående figurer, og ved gennemgang af data, blev det konstate-
ret, at data for årene 2001 og 2002 er repræsentative for afstrømningshændelserne i 
Sneum Å, idet kurveforløbet for Q (vandføring) i de to perioder (1990-2003 og 2001-
2002) er stort set identisk. Det er således vandførings- og vandspejlsdata for perio-
den 1/1-2001 – 31/12-2002, der er anvendt som randbetingelser i modellen. 
 
Selve kalibreringen af modellen har voldt visse vanskeligheder. En væsentlig årsag 
har været, at rådata ikke har været tilgængelige fra starten. I kalibreringen er der fo-
kuseret på at ”ramme” de høje vandspejl, da det vurderes at være disse situationer, 
der er interessante i dette projekt. Det er hovedsagelig vintersituationer, der er foku-
seret på i kalibreringen, da der ikke foreligger data for grødeskæring, grødens dæk-
ningsgrad m.v. 
 
I nedenstående figur er beregnede data fra den valgte modelopsætning sammenholdt 
med målte vandstande ved Nørå Bro. Værdierne er udfra rådata (logget hver 15 min). 
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Figur 1.3:  Målt og beregnet vandstand(DVR90) ved Nørå Bro 
 
Som det fremgår af figuren er der rimelig overensstemmelse mellem målte og bereg-
nede vandstande ved de høje vandspejle. I visse situationer beregnes et højere 
vandspejl end målt (vinter 2000-2001) og i andre tilfælde beregnes et mindre vand-
spejl (vinter 2001-2002) end målt. Der er således ikke en systematisk forskel. Variati-
onen kan ligge i forskel i Manningtal (om vinteren) de enkelte år. Dette vurderes dog 
ikke relevant at indbygge i modellen, da det kan være lokale variationer nedstrøms 
målestationen eller på engene, og det er ikke sikkert de samme forhold vil forekomme 
igen. 
 
I Modellen anvendes et generelt Manningtal på 23. Ved afstrømning uden for vand-
løbsprofilet er Manningtallet 10.  
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Figur 1.5: Længdeprofil eksisterende forhold. Nørå Bro er st. 15.285, slut projektområde er st. 16.872 og udløb Bramming Å er st. 17.491. 
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Figur 1.6: Længdeprofil fremtidige forhold. Nørå Bro er st. 15.129, projektområde slutter i st. 17.233 og Bramming Å har udløb st. 17.960. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1.7: 3-dimensionel models udstrækning. Her vist med moderat oversvømmelse. Øverst ses tydeligt hvor terrænændringer giver en øget 
oversvømmelseshyppioghed. Nederst ses åens forløb og med normal vandstand. 



 

  

 
BILAG 2 

 
 

Max oversvømmelse 
 



fremtid2_jan05_110906 Legend

nutid2_110906 Legend

Signaturforklaring:

Fremtidige forhold

Nutidig forhold

Projektområde

500300 400200

meter

0 100 Målestok
1:10.000

Gensnoning af Sneum Å

Bilag 2
Største oversvømmelser

SKOV- OG
NATURSTYRELSEN



 

  

 
BILAG 3 

 
Oversvømmet mindst 10 % af tiden



Gensnoning af Sneum Å

Bilag 3
Oversvømmet 10% af tiden

Signaturforklaring:

nutid90pct_110906 Legend

fremtidige forhold

Projektområde

Nutidig forhold

500300 400200

meter

0 100 Målestok
1:10.000

%
SKOV- OG
NATURSTYRELSEN



 

  

 
BILAG 4 

 
Oversvømmet mindst 20 % af tiden

 



Gensnoning af Sneum Å

Bilag 4
Oversvømmet 20% af tiden

fremtid80pct_jan05_110906 Legend

nutid80pct_110906 Legend

Signaturforklaring:

Fremtidige forhold

Nutidige forhold

Projektområde

500300 400200

meter

0 100 Målestok
1:10.000

%
SKOV- OG
NATURSTYRELSEN



www.grontmij-carlbro.dk

Grontmij | Carl Bro

Granskoven 8
2600  Glostrup
Danmark
Tlf. +45 4348 6060
www.grontmij-carlbro.dk

Madevej 13
6200 Aabenraa
Danmark
Tlf. +45 7362 8880
www.grontmij-carlbro.dk


