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INDLEDNING 

Viborg Kommune har anmodet Rambøll om at udarbejde en teknisk forundersøgelse for etable-
ring af et vådområde i et område ved Jordbro og tilløbet Præstegårdsbækken. 
 
Opgaven består i at lave en teknisk forundersøgelse af mulighederne for at etablere et vådom-
råde således, at der både opnås en tilstrækkelig og optimeret kvælstoffjernelse i projektområdet 
og at der samtidigt samlet set sker en forbedring af naturforholdene i området og at forringelser i 
værdifulde biotoper undgås.  
 
Formålet med vådområdeprojektet er at forbedre vandmiljøet i Jordbro Å, Præstegårdsbækken 
og i Limfjorden samt omgivende natur ved en reduktion af kvælstofbelastningen.  
 
Forundersøgelsen er udarbejdet efter Vejledning om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 
af januar 2018. 
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2. EKSISTERENDE FORHOLD 

De eksisterende forhold i projektområdet er vist på Bilag 1-4.  
 

2.1 Projektområdet 

Placeringen af projektområdet er vist på Bilag 1. Projektområdet er beliggende umiddelbart vest 
for Daugbjerg i Viborg Kommune. 
 

 

Figur 1 Projektområde markeret med rød linje og undersøgelsesområdet med sort linje. ©Geoda-
tastyrelsen 

Der er indledningsvist arbejdet med et undersøgelsesområde på 135,8 ha, mens det endelige 
projektområde i forundersøgelsen udgør 64,5 ha.  
 
Arealanvendelsen i projektområdet er vist i Tabel 1 og på Figur 2. 

Tabel 1 Arealanvendelse i projektområdet 

Arealanvendelse Areal [ha] 

Omdrift 1,32 

Permanent græs 39,56 

Natur (§ 3) 20,70 

Andet (rekreative arealer) 2,92 

I alt 64,50 

 
Til brug for beregning af kvælstofomsætningen er de rekreative arealer (som er græsarealer) fø-
jet ind under permanent græs grundet deres AG-kode 271, som i kulstofarket betegnes som per-
manent græs. Der er derfor en forskel i værdierne i Tabel 1 og Bilag 11. 
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Figur 2 Oversigt over arealanvendelse (IMK – fællesskema 2014).  

 
Fotos fra projektområdet er vist på Bilag 18.  
 
Andelen af landbrug i vandløbsoplande og det direkte opland er vist i Tabel 2. 
 

Tabel 2 Andel af landbrug i procent i vandløbsoplande og det direkte opland 
 

ha % 

Vandløbsopland 1043,61 74,76 

Direkte oplande 276,57 78,39 

 
2.2 Vandløb 

Vandløb i projektområdet er vist på Bilag 2. 
 
Jordbro Å løber gennem projektområdet i et åbent forløb. I den centrale del af projektområet  lø-
ber Præstegårdsbækken til Jordbro Å. Jordbro Å udmunder i Hjarbæk Fjord, Limfjorden ca. 15 km 
nedstrøms projektområdet. Der er ikke nogen søer på vandløbssystemet nedenfor projektområ-
det.  
 
I den øvre halvdel af projektområdet er Jordbro Å et privat vandløb, mens det i den nedre halvdel 
af projektområdet  er et offentligt vandløb og er omfattet af Fællesregulativ for kommunevandlø-
bene i Fjends Kommune af 1993. Særbestemmelser for den offentlige del er angivet i regulativ af 
1961. 
 
Præstegårdsbækken er ligeledes offentligt og omfattet af ovennævnte fælleregulativ, mens sær-
bestemmelser er angivet i regulativ fra 1941.  
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Jordbro Å modtager desuden tilløb fra en række kanaler samt Afløb fra Lånum som alle er private 
vandløb. 
 
Jordbro Å, Præstegårdsbækken og Afløb fra Lånum har en målsætning om en god økologisk til-
stand i vandområdeplanen (2015-2021). 
 
Nuværende samlet økologisk tilstand i de respektive vandløb er: 
 
Jordbro Å: Dårlig økologisk tilstand 
Præstegårdsbækken: God økologisk tilstand 
Afløb fra Lånum: Dårlig økologisk tilstand 
 
For alle tre vandløb er den økologiske tilstand målt på smådyr (DVFI) god. 
 
Alle vandløbene fremstår regulerede i projektområdet og i Præstegårdsbækken er der en spær-
ring ved Daugbjerg Vandmølle. Jordbro Å er rørlagt på den allerøverste del som ligger et kort 
stykke opstrøms projektområdet.     
 
Spærringen ved Daugbjerg Vandmølle er angivet som indsats i Vandområdeplan 2015-2021. En 
strækning af Jordbro Å fra kort nedstrøms tilløbet fra Præstegårdsbækken er angivet til at skulle 
restaureres ved udlægning af groft materiale. Opstrøms denne strækning er Jordbro Å undtaget 
fra indsats i indeværende planperiode, hvilket også gælder Afløb fra Lånum. 
 
Opmåling af vandløbene har desuden vist, at der findes et mindre styrt i Jordbro Å og to mindre 
styrt i Præstegårdsbækken. 
 
I den seneste plan for fiskepleje er det angivet, at den øverste del af Jordbro Å ved Brandsvad 
Bro er et meget fint yngelvandløb med gruset og stenet bund og gode faldforhold. Det var dog 
ikke muligt at befiske strækningen, så der er ikke kendskab til ørredbestanden her. I Præste-
gårdsbækken nedstrøms landevejen er der tale om et fint varieret vandløb med gode faldforhold, 
underskårne brinker og nedhængende bredvækster. Ørredbestanden var god, bestående af såvel 
yngel og ældre fisk /1/. 
 

2.2.1 Spærring i Præstegårdbækken 
Opstemningen for Daugbjerg Vandmølle udgør en totalspærring for vandløbsfaunaen i i Præste-
gårdsbækken (Daugbjerg Vandmølle ses på Figur 3). Selve stemmeværket findes umiddelbart ef-
ter indløbet til mølledammen og fungerer som frisluse.  
 
Viborg Kommune har tidligere fået udarbejdet et projekt til etablering af faunapassage ved Daug-
bjerg, hvor det som vilkår er angivet, at der kontinuerligt skal tilføres 7 l/s til mølledammen gen-
nem et rør. Dette projektforslag er indarbejdet i nærværende projektforslag for etablering af et 
vådområde. En nærmere beskrivelse ses i afsnit 3.3.1. 
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Figur 3 Daugbjerg Vandmølle  

2.3 Hydrometri 

Afstrømninger i Jordbro Å er beregnet på baggrund af målestation DMU nr. 190012 i Jordbro Å. 
 

Tabel 3 Afstrømninger i Jordbro Å, baseret på mst. DMU nr. 190012.  

 l/s/km² Manningtal l/s 
Sommermiddel 9,7 8 1.076 

Årsmiddel 11,3 15 1.254 
Vintermiddel 12,5 20 1.384 

Medianmaksimum 26,0 20 2.886 
 

2.4 Terrænmodel 

Den benyttede højdemodel i denne forundersøgelse er den nyeste tilgængelige fra 2016 og har 
en god opløsning på ca. 0,4 m. Den digitale terrænmodel er baseret på flyscanninger og i den an-
vendte model er træer, bygninger osv. udtyndet, så der er fremkommet en beskrivelse af selve 
terrænet.  
 
Højdemodellen er vist på Bilag 4 med signaturforklaring.  
 

2.5 Geologi og jordbundsforhold 

På Figur 4 ses et uddrag af jordartskortet (fgjord) i oplandet til projektområdet i projektområdet. 
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Figur 4 Jordartskort og oplandskort 

Jordartskortet viser at oplandet til projektområdet primært består af finsandet jord med mindre 
områder af grovsandet jord og humusjord. I størstedelen af projektområdet findes humusjord. 
Det bemærkes, at der udelukkende er foretaget en vurdering af jordarterne indtil 1 m u.t. ud fra 
fgjord, hvorfor det ikke er et udtryk for de dybereliggende aflejringer.  
 
I Tabel 4 ses fordelingen af sandjord og humusjord i vandløbsoplande, direkte oplande og i pro-
jektområdet. 

Tabel 4 Fordeling af jordarter i vandløbsoplande, direkte oplande og i projektområdet 
 

Sandjord [%] Humusjord [%] 

Vandløbsopland 87,5 5,3 

Direkte opland 93,7 5,7 

Projektområde 10,3 89,7 
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Figur 5 Projektområdets jordbundsforhold (rød linje angiver projektgrænsen) 

Der er foretaget en undersøgelsesboring (DGU arkivnr. 65.525)  i den nordlige ende af projekt-
området. Boringen viser, at der indtil 1,5 m under terræn findes ferksvandstørv hvorefter der 
træffes ferskvandsgytje intil 13,5 meter under terræn. Herunder findes der postglacialt fersk-
vandssand indtil 14 meter under terræn. 
 

2.6 Tekniske anlæg 

2.6.1 Dræn 

Til brug for forundersøgelsen er der indhentet 11 drænplaner fra Hedeselskabets arkiv for områ-
det ved Jordbro Å/Præstegårdsbækken. I forlængelse af den ejendomsmæssige forundersøgelse 
har en lodsejer oplyst placering af en række dræn som Rambøll har opmålt i september 2018. 
Drænenes placering er vist på Bilag 6 og opmålingspunkter på Bilag 19. Dræn er aktivt opsøgt i 
undersøgelsesområdet og fundne dræn og brønde er indmålt til brug for forundersøgelsen. De 
eksisterende drænkort spænder over en længere årrække og det kan ikke afvises, at der er afvi-
gelser fra optegnelserne. 
 

2.6.2 Ledninger 

Rambøll har indhentet oplysninger fra LedningsEjerRegistret. Ledningsoplysningerne kan ses på 
Bilag 6. 
 
Af særlig interesse for projektet er afløb fra fællessystemet i Daugbjerg (og fremtidig løsning her-
for) samt en naturgasledning der løber langs den nordøstlige projektgrænse, hvor den krydser 
Jordbro Å.  
 

2.6.3 Spildevandsanlæg 
Energi Viborg driver Daugbjerg Renseanlæg, som via en grøft i den nordlige del af projektområ-
det har afløb til Jordbro Å via bagkanalen fra Daugbjerg Vandmølle (Figur 6). 
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Figur 6 Oversigt over Daugbjerg Renseanlæg 

Rambøll har været i kontakt med Energi Viborg som oplyser, at der er planer om en afskærende 
ledning til Stoholm, således at der kun ledes overfladevand til området. Der skal etableres et nyt 
bassin enten i det eksisterende eller evt. nord for. Koter og tegninger er ikke på plads. Det er 
stadig et fællessystem, og det vides ikke om spildevand og overfladevand separeres inden den 
nye ledning etableres.   
 
Mod nordvest har Energi Viborg et tilsvarende afløb fra et tilsvarende anlæg i Lånum. Her er der 
dog sket en separering af spildevand og overfladevand i byen. Afløbet sker stadig til projektom-
rådet, men her er der også planer om en ledning til Stoholm.  
 
Ifølge spildevandsplanen skal de to systemer afskæres i 2023.  
 
Rambøll har indmålt de to udløb fra renseanlægget og bundkoterne kan ses i Figur 6. 
 

2.6.4 Ejendomme og bygninger 
Projektområdet grænser mod øst op til Daugbjerg, hvor vandspejlet på de vandløbsnære arealer i 
høj grad er styret af tilløbet til mølledammen og mølledammen.  
 

2.6.5 Boringer 
Der er foretaget en undersøgelsesboring (DGU arkivnr. 65.525)  i den nordlige ende af projekt-
området (se afsnit 2.5). 
 

2.7 Plangrundlag 

2.7.1 Kommuneplan og lokalplaner 
Projektområdet er omfattet af Kommuneplan 2017-2029. 
 
Følgende relevante kommuneplan temaer gælder for projektområdet: 
 
• Lavbundsareal 
• Naturområde 
• Potentielt vådområde 
• Skovrejsning uønsket 
• Værdifuldt landskab 
• Beskyttelsesværdigt kulturmiljø (delområde mod øst) 
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• Værdifuldt landbrugsområde (delområde mod syd) 
 
Projektområdet er ikke omfattet af nogen lokalplaner. 
 

2.7.2 Fredninger 

Projektområdet er ikke omfattet af nogen fredninger. 
 

2.7.3 Beskyttelseslinjer 

I den sydøstlige ende af projektområdet mellem ved Daugbjerg findes en kirkebyggelinje.  
 

2.7.4 Diger 

Der er ikke nogen beskyttede diger indenfor projektområdet. 
 

2.7.5 Jordforurening 

Der er ikke registreret nogen jordforurening indenfor projektområdet. 
 

2.7.6 Drikkevandsinteresser 

Projektområdet ligger i et område med drikkevandsinteresse. 
 

2.7.7 Fortidsminder 

Der er ikke registeret nogen fortidsminder i projektområdet og det er ikke omfattet af beskyttel-
seslinjer for fortidsminder udenfor projektområdet. 
 

2.7.8 Natura 2000 og § 3 beskyttet natur 
Projektområdet grænser op til Natura 2000 område nr. 39, Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og 
Mønsted Ådal. Habitatområde H39. Udpegningsgrundlaget ses i Tabel 5. 

Tabel 5 Udpegningsgrundlag for Natura 2000 område nr. 39 

 
 
Jordbro Å udmunder i Hjarbæk Fjord som er en del af Natura 2000 område nr. 30 Lovns Bred-
ning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk (Habitatområde H30, 
Fuglebeskyttelsesområde F14 og F24). 
 
Inden for projektområdet findes en række områder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.  
En nærmere oversigt og beskrivelse af de §3 beskyttede arealer i projektområdet findes i Bilag 
14. 
 
I nedenstående Figur 7 ses en oversigt over de registrerede delområder (se også Bilag 14). 
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Figur 7 Oversigt over registrerede naturarealer i undersøgelsesområdet (se Bilag 14 for nærmere 
beskrivelse) 

Registreringen har vist, at der er en række områder med værdifuld natur i og i umiddelbar nær-
hed af projektområdet. Af særlig interesse for projektet er lokalitet 4 og 15, hvor der er områder 
med hængesæk og rigkær. 
 

2.7.8.1 Bilag IV arter 
Der er ikke registret nogen artsfund indenfor projektområdet, men det er muligt at følgende arter 
kan træffes i projektområdet /2/: 
 

- Damflagermus 
- Brandts flagermus 
- Vandflagermus 
- Frynseflagermus 
- Brunflagermus 
- Langøret flagermus 
- Sydflagermus 
- Troldflagermus 
- Dværgflagermus 
- Odder 
- Markfirben 

 
2.8 Okker 

Projektområdet er registeret som Klasse I – Stor risiko for okkerudledning. 
 

2.9 Feltarbejde 

Rambøll har i forbindelse med forundersøgelsen opmålt en strækning af Jordbro Å og Præste-
gårdsbækken (ca. 4,5 km) efter vejledning i udbudsmaterialets Bilag 6. Der er desuden opmålt 
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en række brønde på rørlagte tilløb/dræn og rørudløb. Opmålingen er foretaget i december 
2017/januar og september 2018.                                                                    
 
Rambøll har i maj 2018 foretaget en registrering af naturarealer i projektområdet efter ”Teknisk 
anvisning til besigtigelse af naturarealer – version 1.04, juni 2010 fra DMU”, se bilag 14. 
 
Rambøll har i januar 2018 udtaget 80 jordprøver for analyse af fosfor i projektområdet. Lokalite-
terne til fosforprøver er bestemt med udgangspunkt i vejledningen Kvantificering af fosfortab fra 

N og P vådområder, rev. 26. juni 2016 /3/. Prøverne er udlagt med udgangspunkt i det indle-
dende undersøgelsesområde på 135,8 ha. Placeringen af prøver kan ses på Bilag 15. 
 
Der er udtaget 46 prøver i det endelige projektområde som er på 64,5 hvilket svarer til en prøve 
pr. 1,4 ha.  
  
Ved hver lokalitet er der udtaget tre forskellige jordprøver. Der er udført en jordprofilbeskrivelse 
ned til 1 meters dybde, udtaget med 1 meters håndbor. Desuden er der udtaget en blandeprøve 
bestående af 16 delprøver til bestemmelse af jordens indhold af PBD og FeBD og en volumenprøve, 
hvor der udtages en intakt jordkerne på maks. 30 cm til bestemmelse af jordens volumenvægt. 
Alle analyser i forbindelse med fosforprøverne er foretaget af Eurofins. Analyseresultater fremgår 
af Bilag 16. 
 
Der er udtaget 2*6 vandprøver til analyse af indholdet af nitrat, total kvælstof, orthophosphat og 
total fosfor. Prøverne er udtaget i henholdsvis januar og september 2018. Placeringen af prøvelo-
kaliteter kan ses på Figur 8. Prøverne er analyseret af ALS. 
 

 

Figur 8 Oversigt over lokaliteter for udtagning af vandprøver 
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Analyseresultater for vandprøverne fra kan ses i Tabel 6 og Tabel 7 samt Bilag 17. 

Tabel 6 Analyseresultater vandprøver januar 2018 

Prøvelokalitet Nitrat Total N Orhophosphat Total P 
 Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l 
1 1,00 1,50 0,09 0,10 
2 0,47 0,70 0,05 0,07 
3 0,59 0,90 0,06 0,10 
4 2,10 2,50 0,07 0,12 
5 4,70 4,70 0,05 0,08 
6 0,81 1,40 0,07 0,10 

 

Tabel 7 Analyseresultater vandprøver september 2018 

Prøvelokalitet Nitrat Total N Orhophosphat Total P 
 Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l 
1 0,98 1,80 0,03 0,30 
2 0,28 0,68 0,02 0,09 
3 0,90 1,30 0,06 0,07 
4 1,40 1,80 0,03 0,06 
5 4,90 5,70 0,02 0,05 
6 0,66 1,40 0,02 0,12 
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3. PROJEKTFORSLAG 

3.1 Generelt 

Projektet tager udgangspunkt i følgende tiltag: 
 

• Genslyngning og hævning af vandløbsbunden i Jordbro Å 
 

• Genslyngning og hævning af vandløbsbunden i Præstegårdsbækken 
 

• Forlægning af Afløb fra Lånum så den kan fungere som fordelerrende 
 

• Etablering af overrisling med drænvand 
 
Projekttiltagene tager udgangspunkt i at hæve det generelle vandspejl i og omkring vandløbene 
og dermed skabe en øget frekvens af oversvømmelser på de vandløbsnære arealer samt etablere 
mulighed for overrisling med henblik på at sikre en tilstrækkelig omsætning af kvælstof.  
 
I forbindelse med genslyngning af Præstegårdsbækken er forløbet etableret, så der skabes fau-
napassage ved Daugbjerg Vandmølle samtidigt med at der sikres et vandindtag til mølledammen. 
 
Det projekterede forløb af Jordbro Å er i hovedtræk lagt efter det historiske forløb og tilpasset ef-
ter terrænet. Der er ikke ændret på placeringen af vandløbene i forbindelse med den ejendoms-
mæssige forundersøgelse, men der er foretaget en mindre justering af Jordbro Ås forløb som 
følge af naturregistreringen for at undgå et område med høj naturværdi.  
 
For Afløb fra Lånum er forløbet etableret med henblik på at skabe mest mulig overrisling af de 
vandløbsnære arealer. Afløb fra Lånum etableres som et meget terrænnært vandløb fremfor en 
fordelergrøft i kanten af projektgrænsen af flere årsager. Fordelerrender virker ikke altid opti-
malt, da ideen med en fordelergrøft er, at de skal fordele vandet ligeligt over et større areal. Da 
der arbejdes i naturområder vil dette være en svær øvelse. Det ses ofte at vandet samler sig i ét 
enkelt (det laveste) udløb fra grøften, hvorved denne del af projektområdet bliver meget vådt og 
resten fremstår tørt. Løsningen vil kræve løbende vedligeholdelse for at fordelergrøften skal virke 
som projekteret. Etableringen af et meget terrænnært forløb, som løber igennem projektområdet 
i det laveste areal, vil sikre at vandet fordeles så godt som muligt i hele projektområdet. Ved at 
arbejde med terrænets naturlige fald vil der være mulighed for at skabe permanent overrisling. 
Der vil kun i kortere perioder ske regulære oversvømmelser på de overrislingsarealer ved Afløb 
fra Lånum hvilket overordnet ikke vil kompromittere omsætningen af kvælstof. Med denne løs-
ning vil der ikke være behov for nye grøfter langs med projektgrænsen. Da der etableres et 
vandløbsforløb vil der også samtidigt kunne opnås naturmæssige gevinster. 
 
Alle projekttiltag er etableret, så der ikke sker nogen negativ påvirkning af arealer med habitat-
natur eller arealer med høj naturværdi i øvrigt. 
 
Det er fravalgt at lave projekt i den vestlige del af undersøgelsesområdet opstrøms for Lånumvej, 
da der er ringe muligheder for kvælstofreduktion her. 
  
De eksisterende forhold er beregnet med udgangspunkt i opmåling af vandløbene foretaget af 
Rambøll i december 2017/januar 2018. 
 
For dræn til overrisling, er der taget udgangspunkt i de opmålte udløb i vandløb, brønde og grøf-
ter samtterrænmodellen ved projektgrænsen. Ud fra førnævnte og en antagelse om, at drænene 
er placeret 1 meter under terræn, er foretaget en vurdering for hvorvidt drænene kan bringes til 
terræn for overrisling, herunder hvorvidt det er nødvendigt at etablere overrislingsbrønde. For 
enkelte dræn har det ikke været muligt at lokalisere udløbene og her er vurderingen foretaget på 
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baggrund af terrænmodellen i projektgrænsen og samt den før nævnte antagelse om, at dræ-
nene er placeret 1 meter under terræn.  
 

3.2 Projektgrænse 

Projektgrænsen er i udgangspunkt fastlagt ved den teoretiske drændybde svarende til 1,00 m. 
Dette svarer til, at der i projektgrænsen kan lægges et dræn 1,00 m under terræn med 2 ‰ fald 
til udløb i vandspejlet ved en normalsituation (sommermiddel).  
 
Projektgrænsen er nogle steder tilpasset, så eksisterende dræn kan sikres enten uændret udløb 
eller overrisling over terræn. Projektgrænsen er desuden arronderet til dyrknings- og matrikel-
grænser på nogle lokaliteter. 
 
Der er desuden foretaget en konsekvensvurdering ved medianmaksimum og 10 års maksimum 
for at sikre at der ikke sker en påvirkning af arealer ved ekstremhændelser. 
 

3.3 Anlægsteknisk beskrivelse 

De projekterede tiltag kan ses i Figur 9 og på Bilag 8. 
 

3.3.1 Vandløb 
Jordbro Å genslynges som vist på Figur 9. 
 

 

Figur 9 Projektforslag vådområde Jordbro Å ved Daugbjerg 

I projektområdet genslynges Jordbro Å i et nyt 2.020 m langt terrænnært forløb. Forløbet følger 
delvist de oprindelige slyng, hvor der dog nogle steder er taget hensyn til de eksisterende ter-
rænforhold. Nogle steder er forløbet (St. 0-800 m) ikke nødvendigvis placeret i det laveste ter-
ræn, hvilket efterlader mindre lavninger som er oversvømmede væk fra vandløbet (nogle arealer 
har muligvis sat sig mere end det område, hvor vandløbet tidligere har løbet).  
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Det nye forløb kan etableres terrænnært med en bundkote mindre end 0,5 m under terræn.  
Faldet på strækningen bliver 1-7 ‰ med et middelfald på 3 ‰. Det eksisterende styrt i Jordbro 
Å (eksisterende St. 321 m) fjernes og der skabes således passage længere opstrøms i vandløbet. 
På de sidste ca. 300 m føres det nye vandløb i et nordligt slyng og løber derefter sammen med 
den eksisterende Jordbro Å samme sted som Lånum Bæk løber til åen i dag. Terrænforholdene 
samt naturværdierne i området mod syd betyder, at det ikke er muligt at føre vandløbet mod syd 
til sammenløb med Præstegårdsbækken. Imellem Sortbjerg og Jordbro Å samt i området imellem 
Jordbro Å og Præstegårdsbækken er der registreret mose med flere fine plantearter for naturty-
pen mose, herunder store tuer af top-star, se bilag 14. Det skal undgås at der graves i disse om-
råder, men det vurderes at de gerne må gøres fugtigere. Af denne årsag afsluttes genslyngnin-
gen af Jordbro Å umiddelbart syd for Sortbjerg.  Dette vil samtidig gøre plads til at dræn fra syd 
kan overrisle arealerne i den sydøstlige del af projektområdet.  
 
En dimensioneringstabel for det projekterede forløb kan ses i Tabel 8. 

Tabel 8 Dimensioneringstabel for Jordbro Å 

Ny station [m] Bund-

kote 

[m] 

Bundbredde 

[m] 

Fald [‰] An-

læg 

1: 

Bemærkning 

0 17,50       Udløb fra Lånum-
vej 

    1 1 2   

50 17,45         

    - 1 -   

100 17,40         

    - 1 -   

200 17,30         

    - 2 -   

400 16,90         

    - 5 -   

550 16,15         

    - 4 -   

650 15,75         

    - 6 -   

700 15,45         

    - 7 -   

750 15,10         

    - 2 -   

800 15,00         

    - 3 -   

850 14,85         

    - 2 -   

1000 14,55         

    - 6 -   

1050 14,25         

    - 3 -   

1200 13,80         

    - 2 -   

1250 13,70         
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    - 3 -   

1500 12,95         

    - 1 -   

1600 12,85         

    - 2 -   

1650 12,75         

    - 4 -   

1750 12,35         

    - 3 -   

1800 12,20         

    - 4 -   

1950 11,60         

    - 5 -   

2000 11,35         

    - 4 -   

2020 11,27       Genslyngning slut, 
udløb i eks. St. 
750 m 

 
Der etableres tre overkørsler på det nye forløb af Jordbro Å efter nærmere aftale med lodsejerne. 
 
Genslyngningen af Præstegårdsbækken påbegyndes samme sted som det oprindelige faunapas-
sage projekt. Herfra føres det ned igennem engen i et 1.178 m langt forløb. For dette vandløb er 
der ikke kendskab til de oprindelige slyngninger. Der er derfor taget udgangspunkt i Jordbro Å’s 
oprindelige forløb umiddelbart nordvest for. Der skabes dermed nogle slyng, som oprindeligt har 
været beliggende i projektområdet. Vandløbet kan etableres helt terrænnært på det meste af 
strækningen med et fald på 1-8 ‰, og et middelfald på 4,2 ‰.  
 

Tabel 9 Dimensioneringstabel for Præstegårdsbækken 

Ny station [m] Bund-

kote 

[m] 

Bundbredde 

[m] 

Fald [‰] An-

læg 

1: 

Bemærkning 

0 16,10       Udløb fra Lånumvej 

    1.5 7 2   

100 15,40         

    - 4 -   

200 15.00         

    - 6 -   

250 14,70         

    - 7 -   

300 14,35         

    - 8 -   

350 13,95         

    - 7 -   

400 13,60         

    - 8 -   

450 13,20         

    - 4 -   
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500 13,00         

    - 2 -   

550 12,90         

    - 3 -   

600 12,75         

    - 6 -   

650 12,45         

    - 5 -   

700 12,20         

    - 2 -   

750 12,10         

    - 1 -   

850 12,00         

    - 2 -   

1050 11,60         

    - 3 -   

1100 11,45         

    - 6 -   

1150 11,15         

    - 6,1 -   

1178 10,98       Genslyngning slut, 
udløb i Jordbro Å 
eks. St. 1.250 m 

 
Der etableres to overkørsler på det nye forløb af Præstegårdsbækken efter nærmere aftale med 
lodsejerne. 
 
Det eksisterende udløb fra regnvandssystemet som krydser under Præstegårdsbækken vil fortsat 
have frit afløb ved projektets gennemførsel. 
 
Der sikres via et nyt indløbsbygværk og en åben rende en konstant tilførsel på minimum 7 l/s til 
mølledammen ved Daugbjerg Vandmølle. Den åbne rende er det eksisterende forløb af Præste-
gårdsbækken fra det nye indløbsbygværk og ind til mølledammen. Indtaget etableres i en brønd 
(Ø1000 mm) med et rørindløb (Ø160 mm) i bunden som vist på Figur 10 og Bilag 8. Brønden 
etableres med en vandbremse, som sikrer en maksimal tilledning af vand fra Præstegårdsbækken 
til Mølledammen på 7 l/s.  
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Figur 10 Principskitse for indløbsbygværk til mølledam 

Rørindtaget etableres med en bundkote i kote 16,04 m og der etableres en rist (5 mm afgitring) 
på røret ud mod Præstegårdsbækken. Bundkoten i rørudløbet placeres i 16,03 m. Der foretages 
en mindre tilretning af bunden i forløbet af den åbne rende mod mølledammen over ca. 30 meter 
indtil kote ca. 15,90 m. 
 
Ved det nuværende indtag til mølledammen fjernes stemmeværket og der foretages en tilfyld-
ning mod det gamle forløb af Præstegårdsbækken. Denne tilfyldning foretages med moræneler 
over 10 meter, så der sikres en jævn overgang fra mølledammens dæmning og til det omkring-
liggende terræn. Der skal anvendes ca. 200 m3 moræneler til tilfyldningen. Der udlægges en 
stensikring på diget ind mod den åbne rende, der fører til mølledammen 
 

3.3.2 Afløb fra Lånum, grøfter og dræn 
I projektområdet tilfyldes udvalgte grøfter. Nogle grøfter tilfyldes kun punktvis mens andre tilfyl-
des helt.  
 
Grøftetilløb skal, hvor det er muligt, ledes til overrisling på engene indenfor projektområdet. Af-
løb fra Lånum, som har et opland på 192 ha (mere end 50 % af det samlede direkte opland), 
bringes til overrisling. Her tilfyldes grøfterne/Afløb fra Lånum i området nord for Jordbro Å med 
afrømmet jord i området (se Figur 11 og Bilag 8).  
 
Samtidig kan der her hentes jord til tilfyldning af det eksisterende vandløb, hvor der må forven-
tes et jordunderskud. Afløb fra Lånum omlægges derefter i den nordvestlige ende af projektom-
rådet til udløb direkte ud over terrænet. Dermed skabes der et nyt stort lavvandet område, som 
med tiden vil udvikle sig til mose, som det er sket ved den eksisterende mose mod nord. I den 
sydlige del af det lavvandede område etableres der et overløb i kote 12,75 m til det nye forløb af 
Jordbro Å. 
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Figur 11 Projekttiltag ved Afløb fra Lånum 

Dræn indenfor projektområdet skal sættes ud af drift ved knusning af drænene i knudepunkter 
samt ved brønde. Brøndene indenfor projektområdet afbrydes ved nedknusning af brønden til un-
der terræn og efterfølgende tilfyldning med lerholdig jord.  
 
Dræn, som løber til projektområdet udefra skal bringes til overrisling indenfor projektområdet. 
De dræn, hvor der skal skabes overrislingsområder ved at bringe dem til overfladen, ligger pri-
mært i den vestlige del af projektområdet umiddelbart nedstrøms Lånumvej (Figur 12). Derud-
over bringes afløbet fra regnvandssystemet ved Præstegårdsbækken til overrisling. 
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Figur 12 Områder som overrisles ved at føre dræn til terræn (overrislingsområder er vist med tur-
kise punkter) 

Ud fra de foreliggende oplysninger vist i Figur 12 er der ikke nogen problemer med at sikre uæn-
dret afvanding udenfor projektområdet og samtidigt bringe drænvandet til overrisling. 
 
Overrislingen udføres efter princip vist på Figur 13. Hvis der kan opnås aftale om en grøft i stedet 
for et tæt rør er dette muligt. En grøft vil dog kræve mere vedligeholdelse ligesom der ikke vil 
være mulighed for passage i kanten af projektområdet.   
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Figur 13 Principskitse af omlægning af dræn til direkte udløb på terræn  

De øvrige drænsystemer, der løber til projektområdet, afvander primært til grøfter, som bevares 
på den første strækning inde i projektområdet. På den måde opretholdes drænets afvanding 
mens der skabes overrisling centralt i projektområdet.  
 

3.3.3 Sten og grus 

3.3.3.1 Jordbro Å og Præstegårdsbækken 

Der foretages stensikring ved ind- og udløb af de nye strækninger af Jordbro Å og Præstegårds-
bækken for at undgå erosion umiddelbart efter afslutning af anlægsarbejdet.  
 
Stensikringen udføres med en stenblanding, som består af:  

 
• 10 % 64-100 mm 
• 70 % 100-150 mm 
• 20 % 150-250 mm 

 
Stensikringen udlægges i en tykkelse af 30 cm op ad skråningsanlægget mod eksisterende tracé 
indtil niveau for vandspejl ved medianmaksimum. Der skal anvendes ca. 22 m3 stensikring.  
 
Der er ikke påregnet en generel stensikring af det nye forløb, da faldforholdene er begrænsede 
og jordartskortet primært angiver humusjord som ikke er specielt erosionsfølsomt. Der kan med 
fordel udføres en række håndboringer i det nye tracé i forbindelse med detailprojekteringen for at 
klarlægge dette yderligere. 
 
Som erstatning for det grus, der går tabt i de eksisterende forløb af Jordbro Å og Præstegårds-
bækken foreslås det, at der udlægges grus på 20 procent af de strækninger, der har et fald på 1-
5 ‰ eller derover, i alt ca. 450 meter. Gydegruset udlægges i en tykkelse på 30 cm i hele vand-
løbets bredde og trækkes lidt op ad siderne. Der skal i alt bruges ca. 160 m3 gydegrus i en blan-
ding som angivet i nedenstående: 
 

• 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten) 
• 15 % sten på 32-64 mm (singels + håndsten) 
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Det foreslås, at der som erstatning for sten i eksisterende vandløb udlægges ca. 2 sten pr. m2 
vandløbsbund i det nye forløb med en størrelse på 100-200 mm. Der skal anvendes ca. 64 m3 
skjulesten. 
 

3.3.4 Rydning 

I forbindelse med etablering af det nye forløb af Jordbro Å og Præstegårdsbækken kan det være 
nødvendigt at foretage lokal rydning af buske og mindre træer, men ikke større gamle træer, 
som potentielt kan være yngle- eller rastested for flagermus i området. 
 
Det eksisterende stemmeværk i Præstegårdsbækken bortskaffes til godkendt modtager. 
 

3.3.5 Hegning 
I forbindelse med projektet skal eksisterende hegn inde i projektområdet fjernes og bortskaffes. 
Der skal fjernes ca. 3.000 meter hen. 
 
Der opsættes hegn på begge sider af de nye forløb af Jordbro Å og Præstegårdsbækken, i alt ca. 
6.400 meter.  
 

3.3.6 Jordhåndtering 
I projektet skal der håndteres følgende jordmængder: 

Tabel 10 Jordbalance 

 Arbejde Volumen 

(m3) 

Balance 

(m3) 

Jordbro Å Udgravning +1.550  
 Tilfyldning -3.200  
   -1.650 
Præstegårdsbæk-

ken 

Afrømning +1.350  

 Udgravning +1.250  
   +2.600 
Grøfter (ca. 3,3 km 

inkl. eks. forløb af 

Præstegårdbæk-

ken) 

Tilfyldning -5.800  

   -5.800 
    
Afløb fra Lånum Tilfyldning -1.000  
   -1.000 
    
I alt   -5.800 

 
Som det fremgår af Tabel 10 er der et jordunderskud på ca. 5.800 m3 ved projektet. 
 
Der vil primært være behov for at transportere jord over længere afstande igennem § beskyttede 
arealer i den østlige del af projektområdet hvor naturværdierne er begrænsede. Af hensyn til 
jordbundsforholdene skal der udlægges køreplader for at undgå at skade jordstrukturen.  
 
Det foreslås, at der kun foretages en punktvis tilfyldning af det gamle forløb af Jordbro Å og Præ-
stegårdsbækken samt at der hvor muligt kun foretages en punktvis tilfyldning af grøfterne. Mate-
riale til opfyldning af grøfter tages fra udgravningen af Jordbro Å og Præstegårdsbækken. Der er 
ikke foretaget en beregning af hvor meget oprenset materiale, der ligger i balkerne langs grøf-
terne, men i forbindelse med tilfyldning kan dette anvendes som supplement. Anlægget, i de 
grøfter der ikke tilfyldes, gøres fladere, så der ikke er risiko for at falde i vanddækkede dybe 



 
Vådområde Jordbro Å ved Daugbjerg  
 
 
 

 
 
 

 

26 af 41

grøfter, hvis man færdes i de vanddækkede områder Mangler der jord til opfyldning må dette til-
køres til projektområdet under hensyntagen til de beskyttede naturarealer. Dette skal afklares i 
en detailprojektering. 
 
Der skal tilkøres ca. 200 m3 moræneler til tilfyldning af forløb ved stemmeværket ved indtaget til 
mølledammen.  

3.3.7 Overkørsler og adgangsveje 
I forbindelse med detailprojekteringen skal endelig placering af overkørsler fastlægges. Der er 
foreslået fem overkørsler og placeringen af disse kan ses på Bilag 8. 
 
Røroverkørslerne skal kunne passeres af kreaturer og lettere landbrugsmaskiner. 
 
Røroverkørslerne etableres i Jordbro Å som betonrør med en længde på 6,75 m og en dimension 
på Ø1200 mm. I Præstegårdsbækken anbefales overkørslerne etableret som som fritstående 
overkørsler i hårdtræ. 
 
Broerne skal i forbindelse med en detailprojektering tilpasses de konkrete lokaliteter og som ud-
gangspunkt være 4,5 meter brede og have et spænd på ca. 7 m. Broerne dimensioneres for en 
belastning på 10 tons. Broerne funderes på præfabrikerede betonelementer med betonværn for 
enderne.  
 
Viborg Kommune ønsker ikke, at der af hensyn til arealerne skal køres flere materialer ind i pro-
jektområdet end nødvendigt. Viborg Kommune ønsker derfor at lægge rørene i det eksisterende 
materiale. Rambøll anbefaler dog at rørene anlægges på et stabilt underlag af bundsikringsgrus 
for at undgå fremtidige sætninger. Samtidig bør der omkring røret opbygges en vejkasse af kom-
primeret grus ligesom skråningerne ved ind og udløb bør stensikres for at undgå erosion. For de 
fritstående træbroer anbefales udlægning af stensikring på åens sider under broen og 5 m til 
begge sider. 
 

3.4 Anlægsoverslag 

I forhold til erfaringspriser fra seneste licitationer er omkostninger ved etablering af vådområde-
projekt Jordbro Å ved Daugbjerg anslået til:  
 
Det er væsentligt at understrege, at nedenstående anlægsoverslag udelukkende er baseret på 
erfaringspriser i 2018 priser og ikke på indhentning af egentlig entreprenørbud. Anlægsoversla-
gets mængder er vurderet ift. den foreliggende forundersøgelse og der kan ske ændringer i den 
detailprojektering, som skal danne grundlag for det endelig projekt og udbudsmateriale.  
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Tabel 11 Anlægsoverslag Vådområde Jordbro Å ved Daugbjerg  

Anlægsopgaver i projektet Bemærkninger, herunder 

længde og mængde 

Pris (kr. ekskl. moms) 

Afskæring af dræn og grøfter, 
etablering af overrislingska-
naler etc. 

Afbrydelse af dræn (ca. 25 
stk.) 
 
Etablering af overrisling fra 
dræn (14. stk., 350 m Ø160, 
70 m3 sten) 

40.000 
 
 
200.000 

Nedbrydning af brønde og 
stemmeværk samt bortskaf-
felse til godkendt modtager. 
 
 
Nedtagning og bortskaffelse 
af interne hegn 

Optagning og bortskaffelse af 
drænbrønde (10 stk.)  
 
Optagning og bortskaffelse af 
stemmeværk 
 
 
Ca. 3.000 meter  

30.000 
 
 
35.000 
 
 
 
90.000 

Etablering af vandløbsslyng-
ninger, hævning af vandløbs-
bund etc.* 

Genslyngning af Jordbro Å 
inkl. delvis tilfyldning af gl. 
forløb 
 
Genslyngning af Præstegårds 
Bækken inkl. delvis tilfyldning 
af gl. forløb og afrømning for 
overrisling 
 
Terrænregulering Afløb fra 
Lånum 

90.000 
 
 
 
110.000 
 
 
 
 
50.000 

Nye brønde 
 
Nyt indløbsbygværk til Mølle-
dam 

Spulebrønde (Ø315) 5. stk.   
 
Bygværk inkl brønd med 
vandbremse 

50.000 
 
75.000 

Terrænregulering Tilfyldning (delvis) af 3,3 km 
grøfter 
 
Tilfyldning ved indløb til møl-
ledam (200 m3 moræneler, 
15 m3 sten) 

100.000 
 
 
 
60.000 

Rydning af bevoksning Rydning for genslyngning af 
vandløb 

75.000 

Øvrige anlægsopgaver 
 
 
 
Nye hegn Jordbro Å/Præste-
gårdsbækken 

Erosionssikring af Jordbro Å 
og Præstegårdsbækken (22 
m3) 
 
6.400 meter  

15.000 
 
 
 
195.000 

Evt. afværgeforanstaltninger Køreplader (4.000 m)** 
 
Gydegrus og skjulesten Jord-
bro Å og Præstegårdsbækken 
(160+64 m3) 
 

800.000 
 
135.000 
 
 
 
400.000 
 



 
Vådområde Jordbro Å ved Daugbjerg  
 
 
 

 
 
 

 

28 af 41

Overkørsler Jordbro Å og 
Præstegårdsbækken (3+2 
stk.) 
 
Sikring af drænudløb (250 m) 
 
Okkerundersøgelse 

 
 
100.000 
 
50.000 

Evt. øvrige aktiviteter Arbejdsplads 200.000 
I alt  2.900.000** 

* Anlægsoverslaget er baseret på, at jordunderskuddet på ca. 5.800 m3 ikke dækkes. 
** Der er regnet med køreplader på alle arealer omfattet af nbl §3. 
  
I tillæg til anlægsudgifterne skal der påregnes udgifter til detailprojektering på 200.000 kr. ekskl. 
moms, udbud og tilsyn med anlægsarbejder på kr. 200.000 (anlægsperioden er estimeret til 12 
uger) samt udgifter til evt. arkæologiske undersøgelser og tilsyn.  
 

3.5 Tidsplan for realisering 

 
Efter tilsagn om tilskud til realisering skal detailprojekteringen igangsættes. Der bør forventes 
følgende perioder til de forskellige elementer.  
 

- 16 uger Detailprojektering 
- 16 uger Myndighedsbehandling og udbudsmateriale samt licitation 
- 2 uger Kontrahering 
- 12 uger Anlægsarbejde    
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4. KONSEKVENSVURDERING 

4.1 Konsekvenser for afvandingsforhold 

4.1.1 Beregnede vandspejl 

I projektet er der foretaget beregninger af vandspejlet i vandløbene for hhv. de eksisterende og 
projekterede forhold. Beregningerne er foretaget i VASP og der er foretaget beregninger for som-
mermiddel, årsmiddel, vintermiddel,  og medianmaksimum. Til beregningen er der anvendt de 
afstrømninger, som er angivet i afsnit 2.3, samt følgende Manningtal.  
 

• Sommermiddel Manningtal 8 
• Årsmiddel  Manningtal 15 
• Vintermiddel  Manningtal 20 
• Medianmaksimum Manningtal 20 
•  

 
Beregninger af de eksisterende forhold er foretaget i VASP på baggrund af den foretagne vand-
løbsopmåling. Der er ikke angivet en afstrømning i vejledningen som kan karakteriseres som en 
ekstremhændelse. Dette må forventes at være forskelligt fra vandløbssystem til vandløbssy-
stem.  Der er derfor til oversvømmelsesberegninger regnet med en medianmaksimum afstrøm-
ning, som kun overskrides statistisk set hvert. 2. år. Dette kan betegnes som en ekstremhæn-
delse i vandløbssammenhæng.  
 
De projekterede vandspejl i Jordbro Å og Præstegårdsbækken er vist på Bilag 7.1 og 7.2. 
 
Det ses af længdeprofilerne for både de eksisterende og projekterede forhold at der kun er be-
grænset forskel på vandspejl ved de fire afstrømninger sommermiddel, årsmiddel, vintermiddel 
og medianmaksimum. Dette skyldes at man i vinterperioden på trods af en højere afstrømning 
ikke opnår et væsentligt højere vandspejl pga. den mindre ruhed.  
 

4.1.2 Afvandingsforhold 
Afvandingsforholdene er beregnet ved at trække en gradient fra de beregnede vandspejle i vand-
løb og større grøfter ud igennem terrænet i projektområdet. Gradienten svarer til det fald, som 
der generelt afvandes med i de ånære arealer. Ved dyrkede arealer vil dette fald typisk være 2 
‰, mens det ved naturarealer og græsningsarealer til tider kan være nødvendigt at arbejde med 
et lavere fald og til tider et vandret vandspejl for at kunne gengive de eksisterende forhold i åda-
len. Drændybdeberegningerne er foretaget med en gradient på 2 ‰. Dette beror på en nærmere 
analyse af de faktiske forhold i området.  
 
Ovenstående skal tolkes som en illustration af den teknisk mulige afvandingstilstand, hvis der an-
lægges et dræn med den gradient, som modellen er bygget på. Hvor der er en drændybde større 
end 1 meter, vil det være muligt at lægge et dræn 1 m under terrænet og afvande til vandløbet 
med den pågældende gradient. Beregningerne foretages med Rambølls GIS applikation EngLand 
og med denne metode sikres det, at der kan opretholdes en uændret afvanding af arealerne 
udenfor projektområdet.  
 
For sommermiddel, årsmiddel og vintermiddel er der både for de eksisterende og projekterede 
forhold foretaget beregninger af afvandingsforholdene. Beregningerne er foretaget med en gradi-
ent på 2 ‰ ud igennem terræn fra de beregnede/fastsatte vandspejle.  
 
De eksisterende afvandingsforhold for er vist på Bilag 9.1-9.3 mens de projekterede afvandings-
forhold er vist på Bilag 10.1-10.3.  
 
Da der er næsten identiske vandspejle i vandløbet ved de årsmiddel og vintermiddel er de bereg-
nede afvandingsforhold for de to afstrømninger også identiske.  
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4.1.3 Arealanvendelse 
Ved gennemførelse af det foreslåede projekt vil der være følgende fremtidig fordeling af areal-
klasser. 

Tabel 12 Eksisterende og fremtidige afvandingsklasser i projektområdet ved sommermiddel 
 

Eksisterende 
[ha] 

Projekt [ha] 

Vandflade < 0 m 1,27 9,68 

Vandmættet eng 0,00 – 0,25 m 0,75 10,18 

Våd eng 0,25 – 0,50 m 2,49 9,73 

Fugtig eng 0,50 – 0,75 m 5,03 6,73 

Tør eng 0,75 – 1,00 m 7,26 5,27 

Drændybde 1,00 – 1,25 m 8,99 4,69 

Drændybde > 1,25 m 38,71 18,22    

I alt 64,50 64,50 

 
Som det fremgår af Tabel 12, så vil der ved projektet ske en reducering i arealer med en dræn-
dybde over 1,00 meter samt tør eng. Der vil ske en en øgning af arealer med fugtig eng, våd 
eng, vandmættet eng og vandflade. 
 

4.1.4 Fremtidig vandløbsvedligeholdelse 
Der er i projektet regnet med, at der foretages en løbende vurdering af behovet for vandløbsved-
ligeholdelse i Jordbro Å og Præstegårdsbækken og at der foretages vedligeholdelse i forhold til 
vandløbets dyre- og planteliv.   
 

4.2 Flora og fauna 

4.2.1 Vandløb 
Ved projektet gennemføres der en genslyngning af Jordbro Å og en genslyngning af Præstegårds-
bækken. Desuden fjernes der en totalspærring for vandløbsfaunaen i Præstegårdsbækken som vil 
åbne op for betydelige strækninger, hvoraf en stor del vil være egnet som gyde- og opvækst for 
ørred. Det vil desuden forbedre vilkårene for bæklampret som er en del af udpegningsgrundlaget 
for det nedstrøms liggende Natura 2000 område.  
 
Indtaget fra Præstegårdsbækken sikrer, at der ved vintermiddel kan tages ca. 7 l/s ind til mølle-
dammen. Ved større afstrømninger stiger vandspejlet i Præstegårdsbækken og dermed indtaget 
til mølledammen hvorfor det er nødvendigt at drosle indtaget ved hjælp af en vandbremse Vand-
bremsen sikrer, at der ikke ved nogen afstrømninger ledes mere end maksimalt 7 l/s af vandet 
fra Præstegårdsbækken til mølledammen. Hvorved kriterierne i vandindvindingstilladelsen over-
holdes. Indløbet etableres desuden med en rist, hvilket blandt andet sikrer at der ikke sker et 
smolttab i forbindelse med indtaget. Med den begrænsede vandtilførsel til mølledammen, vil der 
ske en tilgroning af renden på strækningen fra indtaget til mølledammen. Vedligeholdelse af ren-
den med grødeskæring kan sikre en strømrende i vækstsæsonen.   
 
Ved projektet vil begge vandløb få et mere terrænnært forløb og der vil være væsentligt forbed-
rede fysiske forhold i vandløbene. Som erstatning for de gydebanker, der går tabt i de eksiste-
rende forløb af Jordbro Å og Præstegårdsbækken, udlægges grus og sten som vil føre til at der 
med stor sandsynlighed kan indfinde sig en smådyrsfauna, som kan sikre, at der sker målopfyl-
delse i forhold til smådyr (DVFI) og fisk (DFFVø). Der vil generelt skabes gode forhold for ørreder 
og vandløbene vil i høj grad kunne fungere som gyde- og opvækstområde for ørred.  
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Det samlede projekt vil medvirke til at der opnås målopfyldelse i Jordbro Å og Præstegårdsbæk-
ken samt, at der skabes et langt mere sammenhængende område, hvor vandløbene med sine 
hyppigere oversvømmelser skaber et mere dynamisk og naturligt miljø. 
 

4.2.2 Natura 2000, beskyttet natur og Bilag IV arter 
Vådområdeprojektet er tilpasset området, så der ikke sker en væsentlig negativ påvirkning af ha-
bitatnatur eller arter på udpegningsgrundlaget (se Tabel 5). Projektet indebærer ikke direkte på-
virkninger af Natura 2000-område N39 eller N30, da der ikke sker en direkte påvirkning af udpe-
gede terrestriske naturtyper eller af udpegede arter. Ved projektets realisering vil forholdene for 
fisk i Jordbro Å og Præstegårdsbækken forbedres, hvilket vil være til gavn for habitatarten bæk-
lampret, der er på udpegningsgrundlaget for N39, som ligger nedstrøms for projektområdet. Pro-
jektområdet ligger i umiddelbar nærhed af vigtige lokaliteter for flagermus, herunder Daugbjerg 
Kalkgruber. Det må derfor forventes, at området er fourageringsområde for flagermus. Der vil 
ikke være nogen negativ påvirkning på flagermus ved projektets gennemførelse, da projektoom-
rådet i mindst lige så høj grad kan tjene som  fourageringsområde som ved de eksisterende for-
hold.  
 
Det vurderes at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af arter på udpegningsgrundlaget i 
N39, da projektet ikke indebærer påvirkning af hhv. yngle- eller rastesteder eller levesteder for 
habitatarterne i N39.  
 
Projektet vurderes at være gavnligt for Hjarbæk Fjord og N2000-område N30, i det kvælstofud-
ledningen til fjorden begrænses ved projektets realisering.  
 
Vådområdeprojektet er derudover tilpasset området, så der ikke sker en væsentlig negativ på-
virkning af § 3 beskyttet natur med en god naturkvalitet.  
 
Ved genslygning af Jordbro Å er der sket en tilpasning af forløbet gennem Område 15 (Figur 7, 
Bilag 14) for ikke at påvirke den del af området med fine arter negativt ved anlægsarbejder. For 
de øvrige arealer berørt af genslyngningen af Jordbro Å vil der enten ikke ske nogen negativ på-
virkning eller også vil projektet være til gavn for arealerne ved en hævning af vandstanden og 
etablering af en mere naturlig hydrologi for området. Generelt bør der anvendes maskiner med 
lavt tryk og køreplader under anlægsarbejderne. 
 
Ved Afløb fra Lånum etableres der et større overrislingsområde på eng- og mosearealer (Områ-
derne 14-18). Overordnet set vil projektet medføre en positiv påvirkning af arealerne ved gen-
skabelse af en mere naturlig hydrologi. Det er desuden undgået at overrisle de værdifulde dele af 
område 15 og 14 ved tiltagene for Afløb fra Lånum.  
 
Genslyngning af Præstegårdsbækken sker bl.a. gennem Område 3 (Figur 7, Bilag 14) som er ud-
gjort af tørre kulturenge. Her vil der ikke være nogle negative påvirkninger af naturtilstanden og 
det vurderes, at projektet vil kunne påvirke arealerne positivt ved etablering af en mere naturlig 
hydrologi. 
 
Samlet set vil projektet kunne forbedre naturtilstanden på § 3 beskyttede arealer, hvor flere i 
dag har en forholdsvis ringe eller moderat naturværdi. 
 
Der forventes ikke væsentlige negative påvirkninger af bilag IV-arter i forbindelse med projektet. 
I forbindelse med realisering af projektet vil der ikke ske rydning af gamle træer, som kan ud-
gøre yngle- og rastesteder for flagermus.  
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Odder vil kunne optræde i projektområdet. Odderen er nataktiv i størstedelen af sit udbredelses-
område, og er specielt sårbar over for forstyrrelser i nattetimerne samt i yngletiden /8/. Da odde-
ren kan få unger hele året rundt, er det ikke muligt at beskytte arten ved at gennemføre anlægs-
arbejdet uden for artens yngleperiode. Tætheden af oddere er aldrig særlig stor, da arten kræver 
meget plads (ofte mere end 15 km vandløb). Anlægsarbejde i forbindelse med realisering af pro-
jektet vil foregå i dagstimerne, og sammenholdt med at tætheden af odder ikke vurderes til at 
være høj, vurderes odder ikke til at blive påvirket i væsentligt omfang af anlægsarbejdet. 
  
Overordnet set vurderes det, at den samlede naturgevinst ved realiseringen af projektet oversti-
ger eventuelle negative påvirkninger, der måtte opstå midlertidigt under anlægsfasen. 
 

4.3 Landskabelige og kulturhistoriske forhold 

Ved projektet vil der etableres mere synlige terrænnære vandløb med en relativ stor slyngnings-
grad som kombineret med en generel hævning af grundvandsstanden vil skabe et mere varieret 
landskabsbillede. 
 
Projektet vil ikke påvirke nogen kendte fortidsminder og der ligger ikke beskyttede diger indenfor 
projektområdet. 
  

4.4 Afværgetiltag for tekniske anlæg 

4.4.1 Bygninger 
På det foreliggende grundlag er der umiddelbart ikke nogen bygninger eller ejendomme som på-
virkes. Der vil ikke ændres på fugtighedsforholdene for bygningsmassen øst for Daugbjerg Mølle 
og der vil ikke ske nogen negativ påvirkning af afløbsforholdene for overfladevand fra Daugbjerg. 
 

4.4.2 Ledninger 

Den eksisterende grøft, hvor til der i dag sker afledning af vand fra Daugbjerg Renseanlæg, be-
vares som en åben grøft indtil udløb i det nye forløb af Præstegårdsbækken. Der vil derfor fortsat 
være mulighed for afløb fra en ny installation til håndtering af overfladevand fra Daugbjerg.  
 

4.4.3 Dræn 
En række dræn og grøfter, særligt i den vestlige del af projektområdet, ledes til terræn for over-
risling. Derudover er der en række dræn som skal sikres afløb i projektområdet, enten via grøfter 
eller de nye vandløb, for at sikre uændrede forhold uden for projektområdet. Der er generelt set 
væsentlige terrænforskelle mellem arealer indenfor og udenfor projektområdet hvorfor, der over-
ordnet set ikke vurderes, at være nogen forhindringer forbundet herved. En oversigt over dræn 
ses i nedenstående Figur 14.  
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Figur 14 Oversigt over dræntilløb (dræn vist som stiplede lilla linjer; numre i figuren henviser til 
dræn i  oversigt med tilhørende oplysninger i Tabel 13)  

I forbindelse med anlægsarbejderne kan der træffes yderligere dræn i projektområdet, men 
grundet de store terrænforskelle vurderes det at være muligt at sikre dem frit udløb i projektom-
rådet. 
 

Tabel 13 Oversigt over dræn og grøfter (alle bundkoter og vandspejl i m) 

 
 

4.4.4 Okker 
Projektområdet er klassificeret som et område med stor risiko for udledning af okker. Ved projek-
tets gennemførelse sker der en generel hævning af grundvandsspejlet, som ikke forventes at ud-
gøre nogen risiko for frigivelse af eventuelle pyritholdige forbindelser. En hævning af vandspejlet 
vil tværtimod modvirke risikoen for iltning af pyritholdige forbindelser i projektområdet. Der skal 
primært ske afgravning af jord i jordlag, som har været drænet i gennem længere tid, hvorfor 
det vurderes, at der ikke vil ske nogen udvaskning fra disse lag i forbindelse med håndtering af 
jorden. I forbindelse med en godkendelse af projektet efter okkerloven kan der dog blive stillet 
vilkår om yderligere dokumentation hvorfor det anbefales at udtage en række prøver i de nye 
vandløbstraceér for analyse af et eventuelt indhold af pyrit.    
  

ID Bundkote Vandspejl Brøndudløb Brønd/Dræn/Grøft Projekt Terrænkote ved overrisling Terrænkote proj-grænse Difference

1 21.03 21.07 21.05 Brønd Overrisling 19.46 22.47 3.01

2 16.39 16.56 16.83 Drænudløb i grøft Overrisling 18.16 21.17 3.01

3 17.42 17.39 Brønd Overrisling 17.35 23.44 6.09

4 16.95 17.11 Brønd Overrisling 16.43 18.85 2.42

5 15.29 Brønd Overrisling 17.48 21.78 4.3

6 13.10 12.86 Brønd/dræn Overrisling 14.23 18.99 4.76

7 12.05 Drænudløb i grøft Overrisling 12.64 14.1 1.46

8 Grøft Overrisling 12.77 14.8 2.03

9 12.57 Dræn/Grøft Afløb Daugbjerg renseanlæg 14.16

10 13.10 Brønd Overrisling 14.04 16.68 2.64

11 Dræn/Grøft Overrisling 12.75 15.93 3.18

12 Dræn Overrisling 13.90 16.99 3.09

13 13.43 Brønd Overrisling 14.41 16.94 2.53

14 14.42 Drænudløb i Jordbro Å Overrisling 18.37 22.43 4.06

15 26.70 15.99 Drænudløb i Jordbro Å Overrisling 19.59 28.27 8.68
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4.5 Næringsstoffer 

 
4.5.1 Kvælstof 

Ved etablering af vådområder sker der en vandmætning af de ånære arealer, som giver gunstige 
betingelser for fjernelse af kvælstof ved denitrifikation. De forskellige metoder til kvælstofreduk-
tion er beskrevet i ”Teknisk anvisning fra DMU nr. 19 /3/.  
 
Beregningen af kvælstofomsætningen foretages i Naturstyrelsens regneark, som er tilgængeligt 
på Naturstyrelsens hjemmeside (og vedlagt som Bilag 11). Beregningen af kvælstoffjernelsen de-
les i regnearket op i 3 forskellige kategorier.  

 
 Overrisling med drænvand 
 Oversvømmelse med åvand 
 Ændring af arealanvendelse 

 
Når dræn afbrydes, og engene i vådområdet overrisles med drænvand, kan der fjernes kvælstof 
fra det direkte opland. Der findes ingen beregningsmodeller for hvor meget kvælstof, der kan 
fjernes på denne måde, og det afhænger meget af lokale forhold. Hvis forholdet imellem arealet 
af oplandet og overrislingsområdet er gode (< 30) kan der som udgangspunkt empirisk fjernes 
50 % af det tilførte kvælstof. Det vurderes at projektområdet er ideelt til overrisling og kvælstof-
omsætningen er sat til 60 % ved overrisling.  
 
Ved oversvømmelse af de ånære arealer kan kvælstofindholdet i vandløbsvandet reduceres. Her 
kan der regnes med de arealer, som ligger mindre end 100 m fra vandløbet. Afhængig af koncen-
trationen af kvælstof i vandløbsvandet kan der fjernes fra 1-1,5 kg N/ha pr. oversvømmet døgn.  
Det er regnet med kvælstofreducering ved vandløbsoversvømmelser for Jordbro Å og Præste-
gårdsbækken. I de vandprøver som er taget i ved indløb til projektområdet (prøvelokalitet 2, 5 
og Figur 8 samt Tabel 6 og Tabel 7) er der målt et indhold af Total N på mellem 0,68 og 5,7 
mg/l. Ved sådanne koncentrationer angiver regnearket, at der kan anvendes en omsætningsrate 
på 1 kg N/ha pr. døgn. Da de udtagne vandprøver er øjebliksmålinger kan de ikke direkte anven-
des i fastsættelsen af omsætningsraten. I NOVANA rapporten for vandløb fra 2014 er der for den 
øvre del af Jordbro Å-systemet angivet en koncentration af totalkvælstof (vandføringsvægtet års-
middelværdi) på 4-6 mg/l /6/. Omsætningsraten kan derfor sættes til 1,5 kg N/ha pr. oversvøm-
met døgn. 
 
Kvælstofreduktionen ved ændret arealanvendelse afhænger af den hidtidige arealanvendelse:  
 

 Agerjord  45-50 kg N/ha 
 Vedvarende græs  5-10 kg N/ha 
 Natur  0-5 kg N/ha 

 
Hvis projektområdet hovedsageligt består af agerjord, vil der således kunne være en forholdsvis 
stor kvælstofreduktion ved at ændre arealanvendelsen. Består projektområdet af naturarealer, vil 
man kunne forvente den samme N udvaskning fra arealerne efter projektets gennemførelse, og 
det vil så kun være hhv. overrislingen og oversvømmelsen, der bidrager til en reduktion. Der er 
taget udgangspunkt i indberetningerne i NaturErhvervstyrelsens IMK system. 
 
Det samlede direkte opland til projektområdet er opgjort til ca. 352,8 ha direkte drænet opland 
og 1395,9 ha fra vandløbs oplandene. I projektet skabes der en effektiv overrisling fra det di-
rekte opland, hvor der regnes med en omsætning på 60 %. Fra Afløb fra Lånum etableres der et 
forløb, som permanent vil løbe ud over terræn og som kan betragtes som overrisling. For sidst-
nævnte område er der ikke regnet med vandløbsoversvømmelser.  
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Andelen af sandjorden i både vandløbsoplandet og det direkte opland er opgjort til 95 % (fg-jord 
fra www.arealinfo.dk). For det direkte opland er andelen af marker i omdrift (jf. IMK2014) 78,39 
%. For vandløbsoplandet er det andelen af de dyrkede marker 74,76 %.  
 
Langs med Jordbro Å og Præstegårdsbækken sker der oversvømmelser, og her må oversvømmel-
serne ud til en afstand på 100 m fra vandløbet regnes med i opgørelsen. Her regnes der med 5,2 
ha, som er oversvømmet i 100 dage og yderligere 3 ha som er oversvømmet i 10 dage. Dette gi-
ver 550 oversvømmede ha-døgn jf. Bilag 11.  
 
Med anvendelse af de ovenstående værdier og i øvrigt de samme parametre for vandbalance, op-
lande mm. som der er anvendt i fosforberegningen (se Tabel 14) og som ses i regnearket i Bilag 
11, kan der beregnes følgende kvælstoffjernelse ved etablering af et vådområde ved Jordbro ved 
Daubjerg.   

Tabel 14 Forventet kvælstoffjernelse ved vådområde Jordbro Å.  

Kategori Tilførsel  Reduktion Reduktion 

 kg N / år  kg N / år kg N/ha/år 

Direkte opland 5.417  3.250  
     
     
Vandløbets opland 31.755  825  
 Eks. N-udvaskning Proj. N-udvaskning   
Arealanvendelse 511 64 447  
     
I alt   4.522 70 

 
Det fremgår af Bilag 11 samt Tabel 14 at der vil være en samlet kvælstoffjernelse på ca. 4,5 tons 
pr. år.  
 

4.5.2 Fosfor 

Som beskrevet i afsnit 2.9  er der til kvantificering af muligt fosfortab i forbindelse med projekt-
realisering, udtaget 80 fosforprøver i undersøgelsesområdet, hvoraf 46 af dem er beliggende in-
denfor det endelige projektområde.  
 
De målte fosforkoncentrationer i vandprøverne vist i Tabel 6 og Tabel 7 kan ikke anvendes til be-
regning eller verifikation af fosfordeponering, da de ikke kan indsættes i regnearket for fosforbe-
regning (Bilag 12) hvor der regnes på suspenderet stof.  
 
Baggrunden for beregningerne af potentielt fosfortab fra projektområdet fremgår af Bilag 12. Alle 
beregninger er foretaget med baggrund i vejledningen Kvantificering af fosfortab fra N og P våd-

områder rev. 8. januar 2018, med det opdaterede regneark fra oktober 2018 /4/. 

Tabel 15 Oversigt over datagrundlaget for fosforberegninger, som ikke umiddelbart fremgår af 
regnearket (Bilag 12) eller vejledningen /4/.  

 Datagrundlag 
Nedbør og fordampning DMI teknisk rapport 00-11 
Jordart (andel af sand og humusjord i oplandet) fgjord.tab (arealinformation.dk) 
Drænet oplandsareal (overrisling) Se afsnit 4.5.1 om kvælstof-overrisling 
Vandløbstype Vandløbstypen afhænger af hvilket et af 

vandløbene der er tale om. Da der benyttes 
modelberegnet oversvømmet areal i bereg-
ningen, har vandløbstypen ikke betydning 
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Andel af landbrugsjord i oplandet AIS (http://www.dmu.dk/1_Vi-
den/2_Miljoe-tilstand/3_sam-
fund/AIS/4_Download/MIdown-
load/aisdownload.htm) 

Årsafstrømning Beregnet hydrometri for Jordbro Å målesta-
tion 190012 

 
I projektområdet er der en samlet pulje på ca. 20 tons fosfor. Det potentielle årlige fosfortab er 
opgjort til 321 kg P/år.  
 
Med overrislingen og oversvømmelserne med vandløbsvand sker der samtidig en deponering af 
fosfor. Der kan forventes en årlig tilbageholdelse af fosfor fra drænvandet ved overrisling på 
22,2 kg P. Grundet oplandets størrelse må der regnes på en deponering i en afstand af 75 m fra 
vandløbet. I beregningen anvendes derfor 10 ha oversvømmelser i 60 dage, hvilket medfører en 
samlet fosfordeponering fra oversvømmelser og overrisling på 600 kg P / år. Erfaring fra gen-
nemførte vådområdeprojekter viser, at den anvendte beregningsmetode har en tendens til at 
overestimere fosfordeponeringen. Som følge af dette, indeholder den nyeste udgave af P-regne-
arket en kontrolberegning, som angiver, at der maksimalt kan deponeres hvad der svarer til 10 
% af den årlige transport af partikulært fosfor i vandløbet. For projektområdet ved Jordbro Å be-
tyder dette, at der maksimalt kan deponeres 44,8 kg P/år. Dermed bliver den samlede potenti-
elle fosforfrigivelse 254,3 kg P/år. Det skal bemærkes at den potentielle fosforfrigivelse vil 
være faldende med tiden, da bindingskapaciteten vil ændres i takt med at fosforen frigives, hvor-
ved frigivelsesraten falder. 
 
For at reducere den potentielle fosforfrigivelse fra et projektområde, er det muligt at afrømme de 
øverste 30 cm topjord. Store dele af projektområdet ved Jordbro Å er §3 beskyttet natur, hvorfor 
afrømning af topjord kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Figur 15 viser projektområ-
det med beskyttet natur og alle 46 fosforprøver, hvor de 12 prøver med det højeste målt fosfor-
indhold i jorden er angivet med rød. De 12 prøver står for en potentiel årlig fosforfrigivelse på 
133,27 kg.  
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Figur 15  Projektområdet med angivelse af beskyttet natur og fosforprøver, hvor de 12 prøver med 
højst indhold af fosfor er markeret med rød (©Geodatastyrelsen) 

Som det fremgår af Figur 15 ligger højrisikoprøverne generelt spredt i projektområdet og kun tre 
af prøverne er beliggende uden for §3 beskyttede arealer. Fjernes topjorden udelukkende ved de 
tre felter, vil det blot medføre, at den årlige potentielle fosforfrigivelse bliver reduceret med 28,2 
kg. Samtidig vil en afrømning af topjord i området være en udfordring for det projekterede forløb 
af Præstegårdsbækken, da denne er projekteret i et meget terrænnært forløb, som vil blive ud-
fordret af at terrænet på arealer sænkes med 30 cm. Samlet vurderes det ikke relevant at an-
vende afrømning af topjord som virkemiddel i projektområdet. 
 
En årlig fosforfrigivelse på 321 kg P vil med en årsmiddelafstrømning give anledning til en ortho-
P koncentration på 0,05 mg P/l i Jordbro Å ved udløbet af projektområdet. Der er foretaget må-
linger af TP og ortho-P i Jordbro Å ved Jordbro Mølle ca. 11 km nedstrøms projektområdet, se Fi-
gur 16.  
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Figur 16 Målte fosforkoncentrationer i Jordbro Å ved Jordbro Mølle (målestation 19000012) 

Som det fremgår af figuren faldt fosforkoncentrationen i Jordbro Å kraftigt i slutningen af 
1980’erne grundet Vandmiljøplan 1 fra 1987. Den gennemsnitlige koncentration af ortho-P har 
siden 1991 ligget på 0,042 mg/l i Jordbro Å. Tages der udgangspunkt i den beregnede ortho-P 
koncentration ved udløbet fra projektområdet, vil projektet således medføre en fordobling af or-
tho-P koncentrationen i Jordbro Å. Dette vurderes ikke at være et realistisk scenarie.  
 
Den potentielle fosforfrigivelse fra projektområdet vurderes desuden at være overestimeret da 
beregningerne i regnearket ikke tager højde for mætningskoncentrationen i porevandet ud gen-
nem projektområdet.  
 

4.5.3 Drivhusgasser 
Projektets betydning for områdets fremtidige udledning af CO2 er beregnet i henhold til vejlednin-
gen /5/ med anvendelse af regnearket ”metode til bestemmelse af drivhusgasudledningen i våd-

områdeprojekter ver. 2.0”. Beregningen er vedlagt som Bilag 13 og beskrives kort nedenfor.  
 
Indenfor projektområdet er 33,07 ha, svarende til 51 % af arealet, beliggende inden for 
Tørv2010 kortlægningen.  
 
Med baggrund i NaturErhvervstyrelsens IMK system og referenceåret 2014 er der indenfor pro-
jektområdet opgjort 1,38 ha landbrugsarealer, 42,41 ha permanent græs og 20,66 ha lysåbne 
arealer. Kun 0,14 ha af omdriftsarealerne er beliggende indenfor Tørv2010 kortlægningen, mens 
ca. 50 % af de lysåbne arealer og permanente græsarealer ligger indenfor området.  
 
Beregningen af projektets nuværende og fremtidige CO2 udledning fremgår af Bilag 13. Tabel 16 
summerer resultaterne af beregninger. Som det fremgår, er den samlede gennemsnitlige effekti-
vitet på 3,7 tons CO2-ækv/ha/år.  

Tabel 16  Skematisk oversigt over projektets effektivitet målt i tons CO2-ækv. Pr. år. Samt i tons 
CO2-ækv pr. støtteberettigede ha pr. år. Tallene fremgår desuden af Bilag 13. 

Projektområdets nuværende udledning - CO2-ækv i [tons/år] 738,7 
Projektområdets fremtidige udledning - CO2-ækv i [tons/år] 499,0 
Reduceret udledning -CO2-ækv i [tons/år] 239,7 
Gennemsnitlig effekt CO2-ækv i [tons/ha/år] 3,7 
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5. MYNDIGHEDSTILLADELSER 

5.1 Planlov 

Projektet (regulering af vandløb) er omfattet af Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige 
og private anlægs virkning på miljøet (VVM) Bilag 2, nr. 11, infrastrukturanlæg, pkt. f). Anlæg af 
vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet samt regulering af vandløb.  
 
Der skal således udføres en VVM-screening af projektet. Viser VVM screeningen, at der er risiko 
for en væsentlig negativ påvirkning af habitatnatur eller habitatarter skal der foretages en NA-
TURA 2000 væsentlighedsvurdering. 
 
Etablering af eventuelle søer for dækning af jordunderskud skal have en landzonetilladelse. 
 

5.2 Lov om vandplanlægning 

Afløb fra Lånum er i Vandområdeplan 2015-2015 målsat til at skulle opnå god økologisk tilstand. 
Der vil være behov for at opnå tilladelse til en forringelse af den eksisterende tilstand og en fravi-
gelse fra målsætningen om en god økologisk tilstand på den del af vandløbet der løber gennem 
projektområdet. 
 

5.3 Naturbeskyttelsesloven 

Projektet kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven for tilstandsændringer af naturarealer 
omfattet af § 3 og for ændring af § 3 vandløbene i projektområdet.  
 

5.4 Vandløbsloven 

Projekt kræver godkendelse efter vandløbslovens kapitel 8, restaurering af vandløb.  
 

5.5 Okkerloven 

Tiltag til ændring af dræning og omlægning af vandløb kræver en tilladelse efter okkerloven da 
området er klasse 1, stor risiko for udledning af okker. 
 

5.6 Museumsloven 

Findes der under anlægsarbejdet historiske genstande, skal Viborg Museum kontaktes.  
 
Samlet vurderes det, at der kan opnås de nødvendige myndighedstilladelser.   
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6. SAMMENFATNING 

Med gennemførelse af projektet ved Jordbro Å ved Daugbjerg etableres der nye terrænnære 
slyngede forløb af Jordbro (ca. 2.000 meter) og Præstegårdsbækken (ca. 1.200 meter). For 
begge vandløb vil der ske en væsentlig forbedring af de fysiske forhold og der vil være basis for 
at de kan fungere som gyde- og opvækstområde for ørred. Forholdene vil også forbedres for an-
dre fiskearter samt smådyr. I Præstegårdsbækken fjernes der samtidig en signifikant spærringen 
for vandløbsfaunaen. 
 
Samlet set vil projekterne være medvirkende til opfyldelse af målsætningen for de to vandløb. 
 
Genslyngningen af de to vandløb og den øgede grundvandsstand i området vil forbedre forhol-
dene for de engarealer, som de placeres i og medvirke til at naturtilstanden i området kan for-
bedres markant. Der vil samtidig ikke ske gødskning i området fremover. 
 
Samlet set vil der med en fortsat pleje af arealerne kunne opnås et sammenhængende naturom-
råde på ca. 64,50 ha. 
 
Vådområdeprojektet vil medføre en reduktion i kvælstoftilførslen til Hjarbæk Fjord på ca. 4,5 tons 
om året med en arealspecifik omsætning på 70 Kg N/ha/år. 
 
Der er beregnet fosforfrigivelse på 254,3 kg P/år ved projektets gennemførsel. Tages der ud-
gangspunkt i den beregnede ortho-P koncentration ved udløbet fra projektområdet, vil projektet 
således medføre mere end en fordobling af ortho-P koncentrationen i Jordbro Å. Dette vurderes 
ikke at være et realistisk scenarie. 
 

I forbindelse med anlægsarbejderne vil der være et underskud af jord som kan håndteres ved 
kun at foretage delvis opfyldning af eksisterende Jordbro Å, Præstegårdsbækken og grøfter.  
 
Ved projektet berøres en række beskyttede naturarealer gennem en fysisk påvirkning ved etable-
ring af nye vandløb og en ændring af hydrologien i området. Projektet er tilpasset, så der under 
anlæg og efterfølgende sker mindst mulig påvirkning af sårbare naturområder. Samlet set vurde-
res det dog at vådområdet vil være en gevinst for områdets natur og udviklingsmuligheder mod 
en bedre naturtilstand og der vil ikke ske nogen negativ påvirkning af habitatnatur som grænser 
op til projektområdet. 
 
Projektet vurderes at være gavnligt for Hjarbæk Fjord og N2000-område N30, i det kvælstofud-
ledningen til fjorden begrænses ved projektets realisering. 
 
Projekt vil have en positiv klimaeffekt ved tilbageholdelse af CO2 med en samlet gennemsnitlig 
effektivitet på 3,7 tons CO2-ækv/ha/år. 
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