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7

Resumé

I 2018 blev der gennemført et stort lavbundsprojekt ved Heltzen Pumpelag og
enge. Projektet omfattede en jordfordeling og en vådgøring af 140 ha marker og
enge. Efter projektets afslutning blev en del af den jord, som staten havde erhvervet gennem jordfordelingen sat til salg, bl.a. matr.nr. 4b Øby By, Viskum.
Som en del af salgsbetingelserne skal der udarbejdes en plejeplan, som sikrer
offentlig adgang og en hensigtsmæssig pleje af naturarealer og levesteder på
matriklens ca. 16,5 ha.
Området ligger langs Nørreå ved Øby Bro. Det består af våde/fugtige, næringsrige græsmarker og enge samt i mindre udstrækning mose, pilekrat og vandhuller. Naturkvaliteterne på de tidligere gødskede og omlagte græsmarker er i dag
ringe. Der er dog væsentlige trækfugleforekomster på de vinteroversvømmede
marker samt stor vandsalamander i et vandhul. Der skal ske pleje på arealerne i
form af to årlige høslæt i hhv. ultimo april og ultimo august, en trampesti skal
slås hvert år ca. 1. juli, og der bør ske rydning at træer omkring et vandhul.
Trampestiens endelige forløb aftales med Kommunen. Så vidt muligt ønsker Viborg Kommune på sigt, at der iværksættes ekstensiv græsning i området. Det
forventes, at alle arealer i området i løbet af de kommende år vil 'vokse ind i §3beskyttelse'.

Figur 0-1

Dronefoto af matrikel 4b Øby By, Viskum, set fra vest (COWI, 2020).
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1

Indledning

Viborg Kommune har i oktober 2020 igangsat arbejdet med at få udarbejdet en
plejeplan for matr.nr. 4b Øby By, Viskum. Området, der er en del af et 140 ha
stort, gennemført lavbundsprojekt ved Heltzen (COWI, 2018), er 16,47 ha stort.
En vej, med karakter af et hjulspor, udgør 0,1 ha.

Figur 1-1

Kort som viser Heltzen lavbundsprojekt (rød streg) og fokusområdet for
denne plejeplan (vist med violot streg). Et hjulspor gennem området er
vist med gul streg.

Efter lavbundsprojektets gennemførelse er matrikel 4b blevet solgt. De nye, private ejere er ikke forhåndsgodkendte til at erhverve og eje landbrugsjord. For at
opnå dispensation hertil, skal der derfor:
1

udarbejdes en plan for ejendommens anvendelse til naturformål som stemmer overens med offentlig planlægning og

2

sikres offentlighedens adgang til arealerne.

Plejeplanens formål er således at sikre offentlig adgang, at beskrive naturværdier og –potentiale samt at sikre en hensigtsmæssig pleje af naturarealer og levesteder for dyre- og planteliv.
Planen er baseret på fællesmøde på lokaliteten mellem lodsejer, Viborg Kommune og COWI, samt på eksisterende data og en kort supplerende besigtigelse i
oktober 2020.

PLEJEPLAN FOR MATRIKEL 4B ØBY BY, VISKUM

Figur 1-2

9

Det område, som plejeplanen omfatter, er vist med rød afgrænsning på
luftfoto fra 2018. Der er kun en ejer, idet matriklen 4b Øby by, Viskum
dækker hele projektområdet.

Figur 1-3

Dronefoto fra øst mod vest af Nørreåen foran Matrikel 4b Øby By, Viskum.
(COWI, 2020).
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2

Eksisterende viden og udvikling i
projektområdet

Projektområdet ligger ved kanten af Nørreå. Nørreå har sit udspring i Hald
Sø vest for Viborg og løber ud i Gudenåen ved Fladbro nær Randers. Den er
cirka 50 kilometer lang og flad smeltevandsdal med et fald på kun 8 meter.
Naturen i ådalen består af en mosaik af enge, kær, agre, rørskove, småsøer
samt store partier med pilekrat og mindre områder med skov. En række kildevæld langs ådalens skrænter huser en særlig sårbar flora og fauna. Størsteparten af området har været dyrket intensivt eller med høslet og afgræsning. Stop
med afgræsning og høslæt har de seneste årtier ført til stedvis væsentlig tilgroning med pilekrat og birkesump.
Plejeplanens område har, som det fremgår af nedenstående kortrække, tidligere
været genstand for afvanding, tørvegravning, opdyrkning, gødskning, høslæt og
senest ekstensivering, som en del af lavbundsprojektet 'Heltzen Enge'.
Matrikel 4b består i dag af våde græsdominerede, næringsrige græsmarker og
enge samt små dele med mose, pilekrat og vandhul. De lysåbne arealer slås en
gang årligt.

Figur 2-1

Høje målebordsblade fra 2. halvdel af 1800-tallet viser tætliggende grøfter
og spredte tørvegrave.
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Figur 2-2
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Lave målebordsblade ca. 1920-1950 til højre viser afvandede, grøftede
enge, og en etableret vej fra åens østside.

Figur 2-3

Ortofoto 1954 viser et område med både opdyrkede marker og mere ekstensivt dyrkede enge, med græsning og/eller høslæt.
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Figur 2-4

Ortofoto fra 1999 viser et fladt, homogent, lysåbent område med marker
og enge, som dyrkes med græs i omdrift, med gødskning og maskinelt høslæt.

Figur 2-5

Ortofoto 2010 viser et mere ekstensivt dyrket landskab: Enge uden drift og
mod syd nyslåede, relativt tørre enge.
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Figur 2-6
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Ortofoto 2019 viser forårstilstanden efter gennemførelse af lavbundsprojektet. Våde enge, lukkede grøfter og stor sø mod syd.

2.1

Fredskov, beskyttelseslinjer og §3

På trods af tidligere dyrkning, er den østligste del af området registreret som beskyttet jf. §3 i naturbeskyttelsesloven, i form af eng og mose. Desuden findes
tre beskyttede vandhuller omgivet af mindre mosearealer. Der må således i udgangspunktet ikke ske ændringer i tilstanden af disse beskyttede enge, moser
og søer. Udstrækningen af de beskyttede naturtyper ses på Figur 2-7.. Engen og
moserne i området er i ringe naturtilstand.

Figur 2-7

Figur som viser beskyttede, lysåbne naturtyper på matrikel 4b.
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Ifm. etablering af lavbundsprojektet, er der tinglyst følgende rådighedsindskrænkelser på arealet ((Landbrugsstyrelsen - Tilskudsguide, 2020):

Arealet skal permanent henligge som lavbundsprojekt og
fastholdes som græs- eller naturareal.
1.
For lavbundsprojekter gælder, at arealerne permanent
skal henligge som lavbundsområde med ændret afvanding.
2.
Arealerne må ikke omlægges.
3.
Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr.
4.
Arealerne må ikke tilføres jordforbedringsmidler.
5.
Arealerne må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler.
6.
Arealerne må ikke anvendes til etablering af skov eller
energi-, lav- eller stævningsskov.
7.
Arealerne må ikke anvendes til dyrkning af afgrøder,
herunder ikke anvendes til frøproduktion og til dyrkning af
energiafgrøder, prydvækster, pyntegrønt og juletræer, hvilket
dog ikke er til hinder for, at græs og anden plantevækst på
arealerne kan anvendes til græsning, slæt, rørskær, høst af
biomasse eller lignende.
8.
Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Tilskudsfodring af kalve under 6 måneder i kalveskjul og halm til strøelse er dog tilladt. Mineraler betragtes ikke som tilskudsfoder.
9.
Aktiviteter, bortset fra afgræsning, som ejere og forpagtere iværksætter eller tillader på den del af arealerne, der
ligger nærmere end 5 meter fra åbne vandløb, søer over 100
m² og kystlinjer, skal udføres på en måde, der ikke medfører
erosion af nævnte del af arealerne. Afstanden regnes fra
vandløbets eller søens øverste kant eller for så vidt angår
kystlinjer fra årets normale højeste vandstandslinje.
10. Kontrolmyndigheden skal have adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol.
11. Der skal være den adgang til projektområdet, der er
nødvendig for at kunne opfylde betingelser vedrørende vedligeholdelse af anlæg.
12. Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de
bestemmelser, der tinglyses i medfør af nærværende bekendtgørelse, er ikke omfattet af undtagelsesreglen (1-årsreglen) i
§ 2, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 865 af 27. juni 2016 om
beskyttede naturtyper eller senere bestemmelser, der måtte
afløse de nævnte bestemmelser.
13. Den, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen bemyndiger dertil,
skal have adgang til arealer i projektområdet i forbindelse
med målinger af effekten af projektet på vandmiljøet, naturen
og klimaet, herunder til at tage jord- og vandprøver.
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Natura2000

Plejeplansområdet, matrikel 4b, er en del af Natura 2000-område N30, Lovns
Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk.
Natura2000-området har et samlet areal på 24.572 ha, og fremgår af kortet på
Figur 2-8.

Figur 2-8

Kortet viser afgrænsningen af Natura 2000-område N30 og plejeplanområdet (vist med rød). Natura 2000-området består af habitatområde H30
(vandret grøn skravering) og fuglebeskyttelsesområderne F14 og F24 (lodret orange skravering). Det lille kort til venstre viser, at Natura2000 området (grøn skravering) ligger langs begge sider af Nørreå.

Natura 2000 udpegningen betyder, at alle tiltag skal understøtte bevaringsmålsætningerne for udpegningsgrundlaget (Tabel 2-1). Udpegningsgrundlaget er en
liste med naturtyper, dyr og deres levesteder, som netop er årsagen til udpegningen af området til Natura 2000-område. Projekter og plejetiltag skal således
bidrage til at sikre, at habitatnaturtypernes areal og tilstand, samt arternes bestande og levesteder øges eller er stabile, således at der opnås 'gunstig bevaringsstatus'.
Der er ikke kortlagt habitatnatur på matriklen, bortset fra fire små vandhuller,
som er af typen næringsrig sø (3150) jf. Figur 2-9. Alle fire vandhuller beskrives
jf. MiljøGIS som værende i god tilstand. På lang sigt kan større dele af arealerne
i området udvikles til habitatnatur, f.eks. i form af tidvis våd eng.
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Tabel 2-1

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 30

Figur 2-9

Vandhuller under 5 ha af typen næringsrig sø i og omkring matrikel 4b vist
med blåt.

Nærområdets vandhuller er desuden undersøgt og to af dem er kortlagt som egnede levesteder for stor vandsalamander (Figur 2-10).
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Figur 2-10

Kort som viser kortlagte/egnede levesteder for arter på habitatdirektivets
bilag IV. Med blå skravering ses egnede levesteder for stor
vandsalamander, i og nær matrikel 4b.

Figur 2-11
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Dronefoto af det vandhul i matrikel 4b, som er kortlagt som levested for
stor vandsalamander.
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Figur 2-12

Dronefoto af matriklens to nordlige vandhuller, set fra syd. Her er tilstanden tilsyneladende forringet markant siden tilstandsvurderingen i 2013.
Vandkvaliteten er ringe, der er et tæt dække af andemad og problemer
med skygning af vandhullerne. Den ringe vandkvalitet formodes at
stamme fra tilførsel af næringsstoffer, f.eks. fra tidligere dyrkning af marker eller fra andefodring i vandhullerne (COWI, 2020).

2.3

Lavbundsprojektet Heltzen Enge

COWI har for Naturstyrelsen og Viborg Kommune projekteret et 140 ha. stort
lavbundsprojekt ved 'Heltzen Pumpelag og Enge'. Formålet med projektet er at
reducere udledningen af drivhusgasser. En væsentlig sidegevinst er at projektet
mindsker udledningen af kvælstof til Nørreå og Randers Fjord og dermed giver
en forbedring af miljøtilstanden og bedre betingelser for dyr og planter i Randers
Fjord.

Figur 2-13

Dronefoto af lavbundsprojektet kort efter etablering. Matrikel 4b Øby By er
vist med rød ellipse (COWI, 2018).
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Projektet er gennemført ved at nedlægge tre private pumpelag og ved at sløjfe
en lang række drænsystemer og næsten 9 km grøfter inden for projektområdet.
Herved hæves vandstanden. Desuden er drænvand fra det direkte opland ledt
ud i projektområdet. Digerne langs Nørreå er bevaret, men digerne i land- og
pumpekanaler er gennembrudt, så vandstanden i projektområdet atter følger
Nørreås vandstand. Vandstanden i Nørreå er højest om sommeren.

Figur 2-14

Den beregnede teoretiske afvanding i lavbundsprojektet Heltzen enge, viser, at den sydlige del af projektområdet (afgrænset med rød streg) bliver
vanddækket, mens vandstanden på det meste af matrikel 4b (lilla streg på
figurens øverste højre hjørne) det meste af året vil være mellem 0-50 cm.
under terræn, svarende til sump og våd eng.

Projektet er gennemført ved frivillige aftaler. Det er beregnet, at projektet reducerer udledningen af drivhusgasser med ca. 3500 tons CO₂-ækvivalenter pr. år.
Desuden mindskes udledningen af kvælstof med 5,4 ton/år og indsatsen tilbageholder fosfor beregnet til netto 770 kg/år.
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Figur 2-15

Dronefoto af matrikel 4b (til højre i billedet) og den vådeste del af Heltzen
enge (til venstre). September 2020. (COWI).

2.4

Særlige artsfund

Der er søgt oplysninger om registreringer af øvrige fund af sjældne, internationalt beskyttede, bevaringsværdige eller rødlistede arter i DOF-basen, Naturbasen og Danmarks Miljøportal. Her er, med undtagelse af en række fugle på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, ingen observationer af sjældne, eller rødlistede
arter indenfor matrikel 4b.
Undtagelsen er registrering af følgende internationalt beskyttede fugle i det nye
vådområde, dvs. i eller umiddelbart ved matrikel 4b:

›

Sangsvane (op mod 1500 overnattende fugle)

›

op mod 500 tajgasædgæs ved Heltzen Enge om vinteren. Denne underart
af sædgås er i tilbagegang.

›

Store flokke af krikænder (2-3000) og pibeænder (2-4000) raster og fouragerer i området

›

Isfugl (langs Nørreå, registreret ved besigtigelsen oktober 2020).

›

Plettet rørvagtel (sandsynlig ynglefugl i ådalen).

Desuden er der tæt på området registreret bl.a. grøn mosaikguldsmed, sommerfuglene Aurora, vejrandøje, okkergul pletvinge og admiral, sumpgræshoppe,
maj-gøgeurt og de sjældne internationalt beskyttede planter gul stenbræk og
blank seglmos, begge nord for Søbæk.
Under besigtigelsen blev desuden registreret nedenstående, mere eller mindre
almindelige plantearter (se Tabel 2-2).
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Tabel 2-2

Plantearter registreret i matrikel 4b.

Registrerede karplanter, matrikel 4b
Almindelig hæg

Kær-Star

Almindelig star

Lav ranunkel

Bittersød natskygge

Liden andemad

Bredbladet Dunhammer

Liden vandaks

Dynd-Padderok

Lyse-Siv

Eng-rapgræs

Manna-Sødgræs

Frøbid

Mose-bunke

Gifttyde

Nikkende brøndsel

glanskapslet siv

Næb-star

Græsbladet fladstjerne

Rørgræs

grå-pil

Sideskærm

gåsepotentil

Slank blærerod

Hestehale

Smalbladet kæruld

Høj Sødgræs

Sump-forglemmigej

knippe-star

Sværtevæld

Knold-Star

Svømmende vandaks

Kors-Andemad

Top-Star

Kors-andemad

Tormentil

Kragefod

Trævlekrone

Kær-fladstjerne

Tyk andemad

Kær-guldkarse

Vandnavle

Kær-ranunkel

Vejbred-skeblad
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3

Tilladelsen

Der er udstedt en 'Tilladelse til at erhverve og til at oprette ejendommen som en
selvstændig landbrugsejendom uden beboelse til almennyttig naturbeskyttelse'
(Landbrugsstyrelsen, 2020).
Det er oplyst, at virksomhedens formål er at erhverve og sikre naturarealer på
et bæredygtigt grundlag for bevarelsen af dyre- og plantelivet, og det beskrives
i tilladelsen, at det er en forudsætning for tilladelsen, at virksomhedens formål
med at eje arealet forbliver at lave almennyttig naturbeskyttelse.
Det fremgår af tilladelsen at:

›

Der er krav om tinglysning af deklaration om landbrugsejendom uden beboelse jf. § 10, når der oprettes en landbrugsejendom uden beboelse til naturform

›

Lodsejer har oplyst, at virksomhedens formål er at erhverve og sikre naturarealer på et bæredygtigt grundlag for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

›

Lodsejer har indgået bindende aftale med en landmand om pasning, herunder slåning minimum 2 gange årligt.

›

Arealet har næppe tilpasset sin Flora og Fauna til de ændrede forhold efter
gennemførelsen af vådområdeprojektet. Der findes dog vandhuller, hvor
der er lokaliseret stor vandsalamander.

›

Der skal være offentlig adgang til arealet. Den offentlige adgang skal ske
med parkering i Løvskal. Der ca. 1.5 km markvej til området og fri adgang
for offentligheden.

›

Lodsejer er indstillet på at give offentligheden adgang til arealerne, at lyse
deklaration på arealet, og udarbejde plejeplan inden den 1. april 2021 sammen med kommunen for arealet.

Landbrugsstyrelsen har lagt vægt på, at det af virksomhedens vedtægter fremgår, at virksomhedens formål er at lave almen naturbeskyttelse.
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4

Plejeplan - Tilstand, potentiale og tiltag

4.1

Tilstand

Som beskrevet i kapitel 2 domineres området i dag af våde, næringsrige græsmarker og enge i området med små arealer med vandhuller, mose og krat.
Ved udarbejdelsen af naturgenopretnings- og plejeplaner er de hyppigste indsatsmuligheder:
1

Stop med intensiv dyrkning, omlægning, gødskning og sprøjtning.

2

etablering af naturlig hydrologi,

3

etablering af græsning evt. høslæt,

4

etablering af store, sammenhængende, ekstensive græsningsområder,

5

fjernelse af invasive arter

6

rydning af opvækst/vedplanter på lysåbne arealer.

På Matrikel 4b er de første og vigtigste elementer 1 og 2 allerede udført: Den intensive dyrkning er ophørt, og der er genetableret naturlig hydrologi. Som følge
af de mange års afvanding og dyrkning er tørven på arealerne nedbrudt, og derfor ligger de vandløbsnære arealer lavere end inden opdyrkningen. Den høje
vandstand vil bidrage til en langsom, gradvis genopbygning af tørven.

4.2

Potentiale

Som en konsekvens af dyrkningsophør og etablering af mere naturlig hydrologi i
lavbundsprojektområdet forventes alle arealer på matriklen gradvist at 'vokse
ind i' §3-beskyttelsen igen. Hele matrikel 4b forventes således i løbet af en årrække at udvikles til eng og mose, med tidvist våde enge og vandhuller. Fordelingen mellem lavtvoksende eng og mere højtvoksende mose, tagrørsump og pilekrat/birkesump afhænger af driften på arealerne.
Det optimale for naturen og biodiversiteten vil være en ekstensiv græsning. Optimalt set som helårsgræsning på meget store, sammenhængende områder i
ådalen, hvor både våde og tørre arealer inddrages. Det næstbedste vil være årligt høslæt af engene, hvor det afslåede materiale fjernes. Herved holdes den
høje, hurtigt voksende vegetation af f.eks. brændenælder, alm. mjødurt, lodden
dueurt, alm. fredløs, angelik o.lign. nede, og der fjernes næringsstoffer. Dette
giver plads til en mere divers, lavtvoksende urtevegetation. De lysåbne enge optimerer desuden områdets egnethed som levested for rastende og fouragerende
ænder, gæs og svaner.
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4.3

Plejeindsats, hensigt og effekt

I dette afsnit beskrives kort den indsats, som skal gennemføres i området. Med
kursiv beskrives hensigten og den forventede effekt af hvert tiltag.
1

Høslæt: Der gennemføres to årlige høslæt af hele området med undtagelse
af vandhuller med næromgivelser, i hhv. ultimo april og ultimo august. Alt
afslået materiale fjernes, så vidt muligt. → Høslæt vil forhindre, at området
gror til i pilekrat, rørsump og birkesump, og at der kan udvikles lavtvoksende vegetation samt åbne vintervåde enge til gavn for ænder, gæs og
svaner. Ved at fjerne det afslåede materiale fjernes næringsstoffer fra arealerne, og der vil gradvist kunne udvikles en mere artsrig, nøjsom og lavtvoksende vegetation.

2

Eventuel græsning: Viborg Kommune ønsker, at området på sigt bliver
afgræsset ekstensivt, men dette er ikke en del af aftalen i første omgang.
Hvis det senere bliver aktuelt, skal der laves en ny aftale om hegning, udbindingsperiode, græsningstryk, dyrerace, mulig samgræsning med naboarealer og fravær af tilskudsfodring. Etableres græsningen inden der er registreret §3-natur på arealerne kan opnås et højt græsningstilskud. → Ekstensiv afgræsning vil som høslæt sikre en lavtvoksende vegetation og hindre tilgroning. Desuden vil det tilføre området mere dynamik og skabe et
mere heterogent og artsrigt lavbundsområdet, med langt flere levesteder
for forskelligartede planter, insekter, fugle og padder.
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Rydning af piletræer omkring vandhul: Det midterste af de tre vandhuller er stærkt tilgroet med pil og dækket af liden andemad. Der ansøges om
manuel fjernelse af vedplanter omkring vandhullet. Alternativt ryddes ca.
1/6 af tilgroningen i og omkring vandhullet årligt i en 6-årig periode. Grene
og stammer fra fældede træer fjernes helt fra vandhullet, men kan placeres
som en kvasbunke på en af de tidligere marker (ikke på § 3-beskyttede
arealer) til gavn for fugle, insekter og småpattedyr. Der må ikke ske andefodring i vandhullerne. → Vandhulsorganismer er afhængige af lyseksponerede vandhuller med læ og sol. Fjernelse af vedplanterne vil a. genskabe
lysåbne forhold i vandhullet til gavn for levestedets værdi for padder, vandinsekter og undervandsplanter, b. mindske næringsbelastningen af vandhullet fra årligt nedfald af blade i vandhullet.

4

Slåning af stier: Lodsejeren slår det aftalte stiforløb hvert år ca. 1. juli. →
Arealet er tinglyst med ret til offentlig adgang og der ønskes etableret en
trampesti fra Løvskal til Ø-bakker eller fra Løvskal til Mollerup. Dette vil
sikre offentlighedens adgang i Nørreådalen mellem Løvskal og lavbundsområdet. Den nøjagtige sammenhæng med stier og markveje udenfor området
er endnu ikke fastlagt. Når dette er på plads udpeges den endelige af de to
mulige stiforløb.
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Figur 4-1
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Figur som viser 2 mulige trampestier i området. Der arbejdes på at skabe
en trampesti til Ø Bakker eller Mollerup. Den del af trampestien, som ligger
på matrikel 4b Øby By, skal slås af lodsejeren hvert år ca. 1. juli.
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Websider, hvor der er søgt artsinformationer fra området:
DOF-basen: http://www.dofbasen.dk/observationer/
Naturbasen.dk: http://www.naturbasen.dk/
Danmarks Miljøportal: http://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch
Svampeatlas: https://svampe.databasen.org/

