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RESUMÉ
Skive Kommune har anmodet Rambøll Danmark A/S om at udarbejde en forundersøgelse med
tilhørende konsekvensvurdering for etablering af vådområdeprojekt ved Harre Nor i det nuværende Harre-Vile Nors Pumpelaug.

1.1.

Indledning
Niras har tidligere udarbejdet et skitseprojekt ”Naturprojekt Harre Å og Harre Nor” af januar
2012.
I forbindelse med projektet blev der udarbejdet indledende konsekvensvurdering af to mulige
vådområder, et langs Harre Å og et i det tidligere Harre Nor. Skive Kommune har ønsket at gennemføre en egentlig forundersøgelse for etablering af et vådområde i det tidligere Harre Nor.
Opgaven består i at lave en teknisk forundersøgelse af mulighederne for at etablere et vådområde således, at der både opnås en tilstrækkelig kvælstoffjernelse, og at der samtidigt samlet set
sker en forbedring af naturforholdene i området og at forringelser i værdifulde biotoper undgås.

1.2.

1.3.

1.4.

Projektets målsætning
Etablering af et vådområdeprojekt ved Harre Nor skal udføres, så det opfylder følgende målsætninger:
•

Sikre en tilstrækkelig kvælstoffjernelse i projektområdet og dermed at begrænse udledningen af kvælstof til Hovedvandopland 1.2 Limfjorden, delvandopland ”Nissum Bredning,
Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak (156).”

•

Sikre at der ikke sker en forringelse af naturtilstanden i værdifulde biotoper.

•

Forøge og forbedre naturindholdet i området.

Forundersøgelsen
Den tekniske og biologiske forundersøgelse skal opfylde vilkår i udkast til Vejledning om tilskud
til kommunale vådområdeprojekter og:
•

samlet set skal naturindhold i området forbedres, og evt. eksisterende værdifulde biotoper må ikke forringes.

•

projektet skal beregne fosforudvaskningen efter statens seneste vejledning.

•

projektet skal beregne kvælstoftilbageholdelsen i området efter statens seneste vejledning.

•

beskrive projektområdet med fokus på de eksisterende hydrologiske forhold.

•

beskrive scenarier og forslag til projekt herunder en fastlæggelse af hvilke arealer, der
kan indgå i projektområdet.

•

fremstille overslag over anlægsomkostninger.

Projektforslaget
Hovedformålet med projektet er at reducere udledningen af næringsstoffer til Harre Vig og Limfjorden, således at projektgennemførelsen kan medvirke til, at Limfjorden opnår God økologisk
tilstand i forhold til Vandområdeplanen for Jylland og Fyn 2015-2021. Der er således en ”bunden”
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opgave i at omsætte kvælstof, men det giver også mening at udnytte denne opgave til at skabe
merværdi for natur og mennesker.
Projektforslaget tager derfor udgangspunkt i en genskabelse af det oprindelige inder-nor af Harre
Nor. Det genskabte nor vil få en lidt større arealmæssig udstrækning end Harre Nor havde før afvandingen og inddæmningen påbegyndtes i 1929.
Projektområdet er markant defineret af de terrænmæssige store forskelle mellem noret og jordene vest og øst herfor. Der findes en række drænsystemer, der afvander til det nuværende
Harre-Vile Nors Pumpelaug. Disse drænsystemer ændres med gennemførelse af projektet, således at drænsystemerne føres til overrisling på terræn på udvalgte steder indenfor projektgrænsen. Drænsystemerne sikres uændret afvanding udenfor projektområdet.
Den nuværende Harre-Vile Nor Landkanal nedlægges med gennemførelse af projektet og Harre Å
får et nyt udløb direkte i det genskabte Harre Nor ved det tidligere Harre Vejler. Harre Å forlænges med ca. 125 m og vil få et naturligt udløb, der skifter karakter afhængig af tidevandets fluktuation. Tilsvarende sikres fra vest et mindre tilløb til Harre-Vil Nor Landkanal et nyt udløb i Harre
Nor (Figur 1-1).

Figur 1-1

Projektforslag vådområde Harre Nor.

Ved projektet berøres en række beskyttede naturarealer. Samlet set vurderes det dog, at vådområdet med genskabelse af Harre Nor vil være en stor gevinst for områdets natur og skabe udviklingsmuligheder mod en bedre naturtilstand.
Det samlede projektområde er på 78,2 ha og der opnås sammenlagt en reduktion af kvælstof på
minimum 107 kg N pr. ha. pr. år (8.398 kg N pr. år.) i udledningen til Limfjorden.
Der er i projektet lokaliseret behov for afværgeforanstaltninger i form af enten omlægning eller
sikring af nuværende højspændingsledninger på henholdsvis 60 kV luftledninger og 150 kV jord-
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ledninger. Afværgeforanstaltningerne er ikke projekteret i nærværende forundersøgelse. Projekteringen og beslutning om hvilke afværgeforanstaltninger der skal foretages, skal udarbejdes i
tæt samarbejde med dels Vestjyske Net og dels Energinet.
Samlet set vil projektet skabe et sammenhængende naturområde, på 78,2 ha i landskabskilen
ved det oprindelige Harre Nor.

Vådområde Harre nor

2.

4-67

EKSISTERENDE FORHOLD
De eksisterende forhold i projektområdet er vist på Bilag 1-7 og 9-11.
Oplysninger fra Niras’ indledende skitseprojekt ”Naturprojekt Harre Å og Harre Å” af januar 2012
er indsat i denne rapport i kursiv /1/.

2.1

Projektområdet
Placeringen af projektområdet er vist på Bilag 1 og på nedenstående Figur 2-1. Projektområdet
er beliggende i det nuværende Harre-Vile Nors Pumpelaug, der tidligere var den inderste del af
Harre Nor. Projektområdet afgrænses mod vest af Harre-Vile Nor Landkanal, mod nord af Landevej A26 Brovej og mod syd af Harre Nor. Mod øst afgrænses projektområdet naturligt af det stigende terræn.

Figur 2-1

Projektområdet er markeret med rødt. ©Geodatastyrelsen

Der er indledningsvist arbejdet med et undersøgelsesområde på 78,45 ha som dækker området
beskrevet i ”Naturprojekt Harre Å og Harre Nor” af januar 2012. Projektområdet i nærværende
forundersøgelse, som er vist på Figur 2-1, er på 78,2 ha.
Arealanvendelsen i projektområdet er vist i Tabel 1.
Tabel 1

Arealanvendelse i projektområdet

Arealanvendelse

Areal [ha]

Omdrift

62,1

Permanent græs

1,1

Natur

3,74

Andet*

11,26

*Arealer der ikke er indberettet i IMK, flere af arealerne fremstår umiddelbart som natur eller
permanent græs.
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Som det fremgår af Tabel 1, så udgør dyrket jord i omdrift langt den overvejende del af arealerne i projektområdet.

Foto 1

2.2

Jord i omdrift i Harre-Vile Nors Pumpelaug

Vandløb
Harre Å og Harre-Vile Nor Landkanal er beskrevet i /2/ Regulativ for Harre Å, Skive Kommune
2017 og /3/ Regulativ for Harre-Vile Nor Landkanal, Skive Kommune 2017.
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Damgård Bæk
Harre Å

Harre-Vile Nor Landkanal

Figur 2-2

Pumpekanal

Vandløb i og i tilknytning til projektområdet.

Harre Å udspringer syd for Toustrup og hedder Durup-Harre Sogneskel på strækningen nedstrøms til Dalmølle. Regulativmæssig starter Harre Å umiddelbart nedstrøms opstemningen ved
Dalmølle i St. 0 m og løber i vestlig retning indtil dets udløb i Harre-Vile Nor Landkanal nedstrøms Brovej (A26) i St. 2.221 m. Harre Å har regulativmæssigt en samlet længde på 2.221 m,
hvoraf 0 m er rørlagt.
Vandløbsmyndigheden Skive Kommune har besluttet, at Harre Å og Harre-Vile Nor Landkanal
skal vedligeholdes på grundlag af krav til vandløbets vandføringsevne, som regulativmæssig beskrevet ved en teoretisk skikkelse. Der henvises til dimensionsskemaet i regulativet /2/ og /3/.
For at tilgodese vandløbets naturlige variation og af hensyn til målsætningen tilstræbes det, at
vandløbet henligger i en tilstand med varierede bund- og dybdeforhold. Harre Å og Harre-Vile Nor
Landkanal kan derfor have en vilkårlig skikkelse, hvis blot vandføringsevnen svarer til vandføringsevnen i den teoretiske skikkelse.
Harre Å løber i en kunstig kanal, Harre-Vile Nor Landkanal, langs projektområdet mod nord og
mod vest, da hele vandføringen i Harre Å og dermed afstrømningen fra dens opland er ledt uden
om Harre-Vile Nors Pumpelaug. Før inddæmningen og pumpeafvandingen havde Harre Å sit naturlige udløb i den inderste del af noret ved Harre Vejle.
Harre-Vile Nor Landkanal starter ved udløbet af Brovej (A26) i St. 0 m, i forlængelse af det offentlige vandløb Harre Å, og forløber i skiftende retninger indtil udløbet i Harre Nor i St. 2.734 m.
Harre-Vile Nor Landkanal har en samlet længde på 2.734 m, hvoraf 0 m er rørlagt.
DTU Aqua undersøger med typisk 7-8 års mellemrum fiskebestande i hovedparten af de danske
vandløb og den seneste undersøgelse af Harre Å er udført i 2009. Ved den seneste undersøgelse
blev der ved den øverste station ved Dalstrupvej 4 (umiddelbart nedstrøms for opstemningen ved
møllesøen) konstateret et meget velegnet gydevand for ørred med en uhørt høj forekomst af
årets ørredyngel. Tætheden var ganske væsentligt øget fra 11 stk. til 767 stk. /100 m2. Ned forbi
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Harre Vejle Bro ændrer Harre Å navn til Harre-Vile Nor Landkanal og ændrer fuldstændig karakter til et hårdhændet vedligeholdt og blødbundet vandløb, der er ganske tilgroet af pindsvineknop. DTU Aqua har ikke foretaget bestandsundersøgelse i Harre-Vile Nor Landkanal.
I Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Limfjorden er målsætningen for vandløbene i projektområdet angivet (Figur 2-3).

Figur 2-3

Målsætning for økologisk tilstand i vandløb (http://miljoegis.mim.dk/)

Harre Å og Harre-Vile Nor Landkanal skal opnå en god økologisk tilstand, mens selve pumpekanalen gennem Harre-Vile Nors Pumpelaug har godt økologisk potentiale. Pumpekanalen er dog
undtaget for at skulle opnå målopfyldelse. Der pågår for nuværende en høring af Bekendtgørelsen om Miljømål og det forventes således at målsætningen for pumpekanalen fjernes.
I den nuværende situation har hele strækningen af Harre-Vile Nor Landkanal indenfor projektområdet en god økologisk tilstand, mens Harre Å udenfor og opstrøms projektområde ligeledes har
en god økologisk tilstand (Figur 2-4). Tilstanden i pumpekanalen i Harre-Vile Nors Pumpelaug er
ukendt.
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Eksisterende økologisk tilstand i vandløb (http://miljoegis.mim.dk/)

Afvandingshistorie

Inddæmningen af Harre Nor og afvandingen af det tidligere nor var undervejs af flere omgange,
som velbeskrevet af journalist Kjeld Hansen i ”Det tabte land” /4/. I nedenstående er der i kursiv
gengivet dele af afvandingens historie, som beskrevet af Kjeld Hansen.
Siden 1917 havde en inddæmning af Harre Nor været undervejs, men beslutningen voldte bønderne besvær. Økonomien spillede sandsynligvis en stor rolle. Først i foråret 1929 blev arbejdet
sat i gang med en bevilling fra landbrugsministeriet.
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Figur 2-5
Harre Nor før inddæmningen og afvandingen, Høje Målebordsblade 1842-99. Med rødt er
angivet undersøgelsesområdet (©Geodatastyrelsen)

Dæmningen blev lagt på det smalleste sted ved Voltange. Det vand, der tidligere strømmede ud i
noret fra vest og oppe fra Harre Å’s opland, blev ført udenom inddæmningen i en gravet og inddiget randkanal, nord og vest om det tørlagte nor. Randkanalen udmundede i Harre Vig uden for
dæmningen gennem sin egen frisluse, så 40 hektar af det højere land blev beskyttet mod oversvømmelse. Selve noret blev afvandet gennem en central kanal, der udmundede i en højvandssluse midt i dæmningen. Her opstillede man en vindmotor, der skulle pumpe vandet ud fra selve
noret.
Ved inddæmningen blev der indvundet ca. 25 hektar fra noret, mens 40 hektar af de omgivende
arealer ned til noret blev beskyttet mod oversvømmelse. Den tørlagte fjordbund lå hen som et
dødt areal, og selv om der blev spredt flere hundrede tons råkalk, ville ingen kulturplanter spire.
Efter et par år opgav bønderne at bringe arealet under kultur.
Efter at have undersøgt det døde areal i Harre Nor etablerede Hedeselskabet i sommeren 1936
en såkaldt mosestation i noret. Harre Nor-inddæmningen blev nu opdelt i tre afdelinger, som Hedeselskabets teknikere drænede i forskellige grader. Dermed fik man mulighed for at følge udvaskningen af salt. Samme efterår blev arealet merglet og kalket. Også her tilførte man forskellige kalkformer og mængder for at undersøge virkningen. I foråret 1937 blev der tilsået med
byg, havre og runkelroer, og høstudbyttet viste sig at være ganske imponerende.
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Inddæmningen ved Voltange. På den indvendige side af diget kan pumpehuset for HarreVile Nors Pumpelaug ses.

Hydrometri
Der tages udgangspunkt i regulativernes /2/ og /3/ redegørelse med henblik på at fastlægge de
karakteristiske afstrømninger og dertil hørende vandføringer i Harre Å og Harre-Vile Nor Landkanal.
Der findes ikke længere en målestation i Harre Å. Der er derfor taget udgangspunkt i regulativet
for Harre Å /2/ Regulativet angiver, at til fastlæggelse af de karakteristiske afstrømningsværdier
for Harre Å anvendes der data fra den hydrometriske målestation 16.15 i den nærliggende Vium
Mølleå samt ældre data fra målestationerne i Harre Å med stednumrene 160045 og 160046 fra
Viborg Amts samlerapport 1986-1994. Ved den regulativmæssige afslutning af Harre Å i St.
2.221 m, svarende til indløb i projektområdet for et muligt vådområde, er det topografiske opland angivet til 9,6 km2. Tabel 2 angiver de beregnede karakteristiske afstrømninger, samt de tilhørende vandføringer i Harre Å.
Tabel 2

Karakteristiske afstrømninger og de tilhørende vandføringer i Harre Å. Oplandet er 9,6
km2.

Karakteristisk afstrømning

[l/s/km2]

[l/s]

Sommermiddel
Vintermiddel

4,5
14,5

43
139

Vintermedianmaksimum

80,5

773

I Tabel 3 er tilsvarende angivet de karakteristiske afstrømninger og tilhørende vandføringer ved
udløbet af Harre-Vile Nor Landkanal i St. 2.734 m i Harre Vig. Det topografiske opland er her
vokset til 13,2 km2 /3/.
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Karakteristiske afstrømninger og de tilhørende vandføringer i Harre-Vile Nor Landkanal.

Karakteristisk afstrømning
Sommermiddel
Vintermiddel
Vintermedianmaksimum
2.4

[l/s/km2]
4,5

[l/s]
59

14,5
80,5

191
1.063

Oplande
Oplandet til Harre Å og Harre-Vile Nor Landkanal fremgår af de respektive regulativers redegørelsesbilag /2/ /3/. Som supplement til regulativet, er de topografiske oplande bestemt via værktøjet SCALGO Live, de topografiske opland fremgår af Figur 2-6.

Figur 2-6

De topografiske oplande til Harre-Vile Nor Landkanal er bestemt via SCALGO Live. Vandløbsoplandet fremgår med lys blå, mens det direkte opland fremgår med lys grøn. Projektområdet for vådområdeprojekt Harre Nor er angivet med rød (©Geodatastyrelsen)

Oplandet til Harre Å er i regulativet angivet til 9,6 km2, mens det samlede opland til Harre-Vile
Nor Landkanal er angivet til 13,2 km2.
Det topografiske opstrøms opland til Harre Å er via SCALGO Live bestemt til 8,3 km2. Mens det
samlede opland for Harre-Vile Nor Landkanal er bestemt til 13,93 km2.
Da GIS-beregninger i forbindelse med forundersøgelsen kræver kendskab til den præcise afgrænsning af oplande og deloplande, er der valgt at tage udgangspunkt de topografiske oplande
fra SCALGO Live, se Tabel 4.
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Topografiske oplande bestemt via værktøjet SCALGO Live.

Opland
Vandløbsoplande

Areal [ha]
1033,2

Areal [km2]
10,3

Direkte opland 1
Direkte opland 2

180,3
101,2

1,8
1,0

1314,7
830,2

13,2
8,3

203,0

2,0

1393,0

13,9

Samlet opland (eksklusiv projektområde)
Opland Harre Å - opstrøms projektgrænsen
Opland Damgård Bæk - opstrøms projektgrænse
Samlet opland inkl. projektområde

Vandstand Limfjorden og Harre Vig
Vandstanden i Limfjorden er hovedsageligt påvirket af vandstanden i Nordsøen ved Thyborøn Kanal. Det daglige tidevand ved Vestkysten har en minimal påvirkning af vandstanden i Limfjorden
øst for Oddesundbroen. Ved storm fra vest presses vandet ind i Nissum Bredning og strømmer
derfra videre forbi Mors ind i Thisted og Løgstør Bredning. Ved Løgstør er passagen videre mod
øst så snæver og lavvandet, at vandet ved længerevarende storm fra vest kan stuve op i den
centrale del af Limfjorden, så vandstanden her årligt stiger til +1,60 m eller mere. Højvande i
denne del af Limfjorden kan vare 2-3 døgn, hvis de kraftige vinde fra vest og nordvest fastholder
en høj vandstand ved Vestkysten samtidigt med, at vandet kun langsomt kan passere Limfjorden
ved Løgstør (Figur 2-7).
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Varighedskurve for vandstanden ved Nykøbing Mors, 2008-2017.

I Kystdirektoratets højvandsstatistikker 2017 er de nærmeste målestationer ved Harre Nor i Thisted Havn og ved Hvalpsund. De to målestationer her er tilnærmelsesvist de samme stormflodskurver, hvor 100 års højvandshændelsen ved Thisted Havn er på 1,90 m, mens den ved Hvalpsund er +1,87 m. Nedenfor gengives højvandskurven for Thisted Havn (Figur 2-8).
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Højvandsstatistik for Thisted Havn

Den aktuelle stormflodsbeskyttelse

Den inddæmmede del af Harre Nor er beskyttet af et landdige mod Limfjorden, som ud fra de eksisterende terrænkoter aflæst på Scalgo.com vurderes at være anlagt med en digekrone på
+2,10 m, som også tager hensyn til en vis bølgepåvirkning. Omkring pumpehuset har diget ifølge
tværsnit på Scalgo.com sat sig til under kote +1,75 m på de laveste steder. Dette er efterfølgende blevet verificeret ved opmåling foretaget af Skive kommune (se Figur 2-9). Denne kote
betyder at diget vil kunne blive overskyllet med en middelvandstand på 20 år. Herved vil hele
projektområdet oversvømmes op mod vejdæmningen for Brovej. Vandet vil gennem broen under
vejen kunne oversvømme lavbundsarealet nordøst for vejen, hvor vandstanden kan begrænses
af dimensionen på broen afhængigt af varigheden af den høje vandstand.
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Opmåling af dige ved pumpehus.

Med den aktuelle vandstand i havet skal det sikres, at projektet ikke vil påvirke naboarealer eller
tekniske anlæg ved en vandstand på +1,90 m.
2.5.2 Aktuelle forhold ved høj vandstand i Limfjorden
Afvandingen i projektområdet sker med en pumpestation ved diget. Afvandingen af arealerne
omkring Harre Å nordøst for vejdæmningen sker via den ca. 2,5 km lange landkanal gennem
vejdæmningen og videre langs lavbundsarealets vestlige side til en sluse i diget. Landkanalen
modtager dertil afstrømningen fra oplande vest for landkanalen på i alt ca. 233 ha. Slusen med
tophængte sluseklapper lukker ved højvande i Limfjorden og tilstrømningen fra Harre Å nordøst
for vejdæmningen og de direkte oplande stuver op i landkanalen, indtil vandstanden i landkanalen er højere end i Limfjorden. Terrænkoten på lavbundsarealet nordøst for vejdæmningen er ca.
+1,0 m på den lave del af terrænet.
Volumen af den 2,5 km lange landkanal mellem et vandspejl på +0,50 m og kote +1,0 m er ca.
5.000 m3. Tilsvarende er volumen af 1 km af Harre Å nordøst for vejdæmningen ca. 1.500 m3
mellem kote +0,5 m og +1,0 m. En vinterafstrømning på 20 l/s/km2 vil tilføre landkanalen 611
m3/time. Når slusen lukker, vil tilstrømningen til landkanalen betyde, at vandstanden stiger over
kote +1,0 m efter 8 timer. Da højvande over +1,0 m i Limfjorden ofte varer 2-3 døgn, vil de lave
arealer under kote +1,10 m nordøst for vejen oversvømmes årligt. Da det oversvømmede areal
har et stort volumen, vil vandet herefter kun stige langsomt (Figur 2-10).
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Oversvømmelse nordøst for vejen ved vandstand +1,1 m.

Terrænmodel
Den til nærværende forundersøgelse anvendte højdemodel er den nyeste tilgængelige og har en
opløsning på ca. 0,4 m. Den digitale terrænmodel er baseret på flyscanninger fra 2015 og i den
anvendte model er træer, bygninger osv. udtyndet, så der er fremkommet en beskrivelse af selve
terrænet.
Terrænkoten kan påvirkes, hvis der er frit vandspejl eller tæt lav vegetation, som eksempelvis
tagrør, våde enge og lignende. I disse områder anbefales det, at der i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale for anlægsarbejdet foretages en kontrol af højdemodellens terrænkoter,
hvis det har relevans for enten jordmængder eller konsekvenser i forbindelse med projektets
gennemførelse. Der er i forundersøgelsen foretaget opmåling af en række terrænpunkter til kontrol af højdemodellen. Der er i enkelte punkter en afvigelse mellem de opmålte punkter og højdemodellen på op til 20 cm og andre steder er der god sammenfald med højdemodellen. Det er i
forundersøgelsen valgt at benytte den digitale højdemodel uden korrektion. I forbindelse detailprojekteringen foretages der yderligere kontrolopmålinger af terræn. Såfremt disse viser samme
afvigelse op mod 20 cm, så korrigeres projektets herefter.
Højdemodellen er vist på Figur 2-11 og ligeledes på Bilag 3.
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Figur 2-11
Terrænmodel for projektområdet. De blå farver repræsenterer de lavest liggende områder omkring og under kote 0 m.

Terrænforskellene i området er ret markante, da hele det mulige projektområde er beliggende
under og omkring kote 0 m, mens der mod både vest, øst og til dels mod nord er væsentlige terrænstigninger angivet med de gule og røde farver i Figur 2-11. Mod øst og vest stiger terrænet
således op til kote +25 m.
2.7

Geologi og jordbundsforhold
I nedenstående er der vist et uddrag for jordartskortet (FGjor) for området omkring projektområdet.
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Figur 2-12
Jordartskort (fgjor) baseret på den landsomfattende jordklassificering 1975-79 (©Arealinformation.dk)

Figur 2-12 viser projektområdet og de topografiske oplande med jordbundskortet fgjor fra Det
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Jordbundskortet stammer fra den landsomfattende jordklassificering i perioden 1975-79 og skal jf. /10/ anvendes til beregning af den potentielle fosforfrigivelse ved etablering af vådområder. For at sikre ens datagrundlag er der valgt at anvende
samme GIS-tema til kvælstofberegningerne. Jordartskortet viser at oplandet til projektområdet
primært består af grovsandet jord og lerblandet sandjord. I 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.
Der er ikke foretaget geotekniske boringer i projektområdet i forbindelse med forundersøgelsen.
Dette anbefales udført i forbindelse med en eventuel detailprojektering.
I Tabel 5 ses fordelingen af sandjord og humusjord i vandløbsoplande, direkte oplande og i projektområdet.
Tabel 5

Fordeling af jordarter i vandløbsoplande, direkte oplande og i projektområdet

Sandjord [%]

Humusjord [%]

Vandløbsopland

92,1

4,4

Direkte opland

96,3

2,0

Projektområde

15,5

65,4
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Tekniske anlæg
Dræn

I forbindelse med projektet har Skive Kommune og Rambøll identificeret en række dræn/rørledninger/grøfter af interesse for projektet som er indmålt til brug for projekteringen. Drænenes placering er vist på Figur 2-13 og Bilag 4.

Figur 2-13
Dræn i projektområdet. Drænledninger er vist med lilla, vandløb med blåt og selve det
mulige projektområde er angivet med rødt.

I forbindelse med en eventuel detailprojektering bør drænene måles ind for verificering af placering og fastsættelse af koter. Dette kan både være ved udløb til vandløbene og ved frigravning
ved krydsning af projektgrænsen.
2.7.1.2

Ledninger

Rambøll har indhentet oplysninger fra LedningsEjerRegistret. Der er modtaget oplysninger fra følgende ledningsejere.
Tabel 6

Oversigt over ledningsejere i området

Ledningsejer
Energinet
Eniig Fiber
Glyngøre Vandværk
HMN GasNet
Netselskabet N1
Skive Vand
TDC
Vejdirektoratet
De modtagne ledningsoplysninger fremgår af Bilag 4 med signaturforklaring. Udover de angivne
ledningsejere, så har Durup Vandværk og GlobalConnect meddelt Rambøll, at de ikke har ledninger i området.

Vådområde Harre nor

19-67

I forhold til projektet er særligt en nyligt nedgravet kombineret el- og fiberledning 150 kV fra
Energinet af væsentlighed. Den nedgravede ledning ”Sallingsund øst - Roslev” krydser projektområdet omtrentlig midt mellem Brovej og pumpestationen ved Harre Vig. Denne ledning er
etableret i 2017.
Vestjyske Net har højspændingsledninger i den nordlige del af projektområdet. 60 kV ledninger
er luftledninger placeret på en master og disse fungerer som nødstrøm-forsyning til Mors. I selve
projektområdet er der placeret 5 master.
Ledningernes placering fremgår af Figur 2-14.

Figur 2-14
Oversigtskort med angivelse af de væsentligste ledningsoplysninger i forhold til det mulige projektområde ved Harre Nor. Med orange er angivet 150 kV nedgravet elledning, med sort er angivet 60 kV elledninger placeret på master gennem projektområdet og endelig er med blåt angivet vandforsyningsledningen i kanten af projektområdet mod syd (©Geodatastyrelsen)

2.7.1.3

Ejendomme og bygninger

Der er ingen ejendomme eller bygninger indenfor det mulige projektområdes afgrænsning udover
det nuværende pumpehus for Harre-Vile Nors Pumpelaug. I forbindelse med et eventuelt kommende vådområdeprojekt vil pumpehuset ikke længere have en funktion.
Umiddelbart uden for det mulige projektområdes vestlige grænse findes der en række ejendomme langs med Vilevej og Følvigvej. Terrænet omkring disse ejendomme er beliggende højere
end kote +10 m. Der er således ikke nogen risiko for en påvirkning af ejendomme eller bygninger
i forbindelse med dette projekt.
Nordvest for projektområdet og syd for Landevej A26 Brovej findes der et mindre renseanlæg,
der stadig er i funktion. Renseanlægget har udløb til det mindre vestlige tilløb til Harre-Vile Nor
Landkanal. Udløbet fra renseanlægget er ikke indmålt, men det er beliggende højdemæssigt
langt over den fremtidige vandstand i Harre Nor at projektet ikke påvirker udløbet.
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Veje

Der er ingen offentlige eller private veje i det nuværende Harre-Vile Nors Pumpelaug. Langs det
mulige projektområdes nordlige afgrænsning findes Landevej A26 Brovej, der er placeret på en
dæmning krydsende ådalen for Harre Å. Landevejen er placeret mellem ca. kote +3 m og kote
+9 m.
Ligeledes er den offentlige vej Vilevej placeret langs det mulige projektområdes nordvestlige afgrænsning. Vilevej er her placeret mellem ca. kote +2 m og kote +4 m.
Der findes herudover en række markveje internt i det mulige projektområde.
2.7.1.5

Udløb Harre-Vile Nor Landkanal

Ved udløbet af Landkanalen (og dermed også Harre Å) er der placeret et slusebygværk, der er
etableret som 2 stk. Ø75 cm rørgennemløb på landdiget og forsynet med tophængte højvandsklapper på udløbssiden mod Harre Nor.
2.8

Natura 2000-områder og § 3-beskyttet natur
Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000-område og der er relativt stor afstand til det
nærmeste Natura 2000-område N221 Risum Enge og Selde Vig, der er beliggende ca. 10 km
nord for projektområdet.
Harre Å og Harre-Vile Nor Landkanal er begge beskyttede vandløb efter naturbeskyttelseslovens
§ 3. Der er kun registeret få § 3-beskyttede naturarealer indenfor projektområdet (Figur 2-15).

Figur 2-15

Beskyttet natur i projektområdet

Som det fremgår af Figur 2-15 og Bilag 2, findes der relativt få §3-beskyttede arealer indenfor
det mulige projektområde (eng, mose og søer). Rambøll har i juli 2018 gennemført en naturundersøgelse med registrering og kortlægning af naturområder, herunder § 3-beskyttet natur, i
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projektområdet med tilhørende konsekvensvurdering. Der er udarbejdet et særskilt notat for feltbesigtigelsen, se Bilag 20, og der henvises til afsnit 2.10.3 i nærværende rapport for en kort beskrivelse af naturområder i projektområdet.
2.8.1

Bilag IV-arter

Ved anvendelse af Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV /5/, Forvaltningsplan for
flagermus /6/ samt observationer af bilag IV-arter på Danmarks Arealinformation og på
www.fugleognatur.dk er det muligt at følgende arter kan træffes i projektområdet:
-

Odder
Markfirben
Stor vandsalamander
Spidssnudet frø
Strandtudse
Damflagermus
Vandflagermus
Sydflagermus
Troldflagermus

Ved besigtigelsen i juli 2018 er der fundet ekskrementer fra odder på en lille bro over Harre-Vile
Nor Landkanal i projektområdet ved mosen på lokalitet 6 (Figur 2-16). Odder er derudover registreret i 2011 ved Harre Å, hvor åen krydser Brovej.

Figur 2-16. Ekskrementer fra odder på en bro, som krydser en af kanalerne i projektområdet ved moselokalitet 6.

Herudover er der observeret en brun frø ved mosen på lokalitet 6.
Der findes ikke registreringer af de øvrige bilag IV-arter listet ovenfor i eller nær projektområdet.
Der henvises til afsnit 4.2.3 for en vurdering af konsekvenser for potentielle bilag IV-arter i projektområdet.
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2.9

Plangrundlag

2.9.1

Fredninger

Der findes ingen fredninger eller forslag til fredninger i projektområdet. Umiddelbart syd for projektområdet ved Harre Bjerg er der en række fredede jordvolde, Harre Jordvolde.
2.9.2

Beskyttelseslinjer

Der findes ingen åbeskyttelseslinjer, søbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer eller kirkebyggelinjer i
eller i umiddelbar tilknytning til det mulige projektområde. Der findes en 300 m strandbeskyttelseslinje ved diget mod Harre Vig.
I nedenstående Figur 2-17 ses kulturarvsarealer og fortidsminder i og omkring projektområdet.

Figur 2-17

Fortidsminder i og omkring projektområdet (www.arealinfo.dk)

Som det fremgår af Figur 2-17 findes der et kulturarvsareal ved projektområdets nordvestlige afgrænsning, og ellers findes fortidsminderne uden for projektområdet.
2.9.3

Diger

Der findes ingen beskyttede diger i eller i umiddelbar tilknytning til det mulige projektområde.
2.9.4

Okker

Området er okkerklassificeret som ”klasse I”, hvilket svarer til stor risiko for okkerudvaskning.
2.9.5

Jordforurening

Som det fremgår af Figur 2-18 findes der et enkelt område med jordforurening kortlagt på vidensniveau V1 i projektområdet. Når et areal er kortlagt som V1 betyder det, at der er kendskab
til en eventuel forurenede aktivitet på arealet, men det er ikke undersøgt nærmere.
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Regionen oplyser at der er tale om en registrering fra 80’erne for mulig affaldsdeponering på
baggrund af en begrænset mængde synligt affald, som ser ud til at have ligget i nærheden af
pumpehuset. Regionen påpeger, at det ikke kan vides, hvorvidt der er mere under affald jorden.

Figur 2-18
Areal med kortlagt jordforurening på vidensniveau 1 i projektområdet ved Harre Nor
(©Arealinformation)

2.9.6

Drikkevandsinteresser

Projektområdet ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
2.10 Feltarbejde
Rambøll har i forbindelse med forundersøgelsen opmålt grøfter og tilløb til projektområdet samt
en række brønde. Opmålingen er foretaget i juni 2018 og oktober 2018.
2.10.1 Fosforundersøgelse

I forbindelse med nærværende forundersøgelse, har Rambøll i sommeren 2018 udtaget 60 jordprøver for analyse af fosfor i projektområdet.
Lokaliteterne til fosforprøver er bestemt med udgangspunkt i vejledningen Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder, rev. 8. januar 2018 /10/. Prøverne er udlagt med udgangspunkt i
det indledende undersøgelsesområde, hvor prøverne udlagt efter markskel, dyrkningsgrænser og
homogenitet i området. Placeringen af samtlige 60 prøver, fremgår af Figur 2-19, samt af Bilag
15.
Det endelige projektområde er på ca. 78 ha og hver prøve repræsenterer derfor et areal på 1,3
ha.
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Placeringen af de 60 fosforprøver i projektområdet, se også Bilag 15 (©Geodatastyrelsen)

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 17. Der er i henhold til vejledningen udarbejdet borejournaler med tilhørende fotos for
hver af de 60 prøver. Borejournaler og fotos kan fremsendes, hvis der er ønske herom.
Resultatet af fosforprøverne fremgår af afsnit 4.6.2.
2.10.2 Vandkemi

Der er udtaget 4 vandprøver til analyse af indholdet af nitrat, total kvælstof, orthophosphat og
total fosfor. Prøverne er udtaget i oktober 2018. Placeringen af prøvelokaliteter kan ses på Bilag
15. Prøverne er analyseret af ALS.
Analyseresultater for vandprøverne fra kan ses i Tabel 7 og Bilag 21.
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Analyseresultater vandprøver januar 2018

Prøvelokalitet

Nitrat
Mg/l

Total N
Mg/l

Orhophosphat
Mg/l

Total P
Mg/l

1
2

3,0
8,8

4,7
8,9

0,11
0,007

0,3
0,35

3
4

3,1
0,44

4,6
4,0

0,03
0,004

0,13
0,084

2.10.3 Naturregistrering

I forbindelse med forundersøgelsen er der foretaget besigtigelse af naturarealer, herunder § 3beskyttet natur, indenfor og op til projektområdet (Figur 2-20).

Figur 2-20
Besigtigede områder, markeret med orange, herunder arealer med § 3-beskyttet natur
(nummererede lokaliteter fra 1-9). (©Geodatastyrelsen).

Projektområdet består primært af dyrket jord i omdrift, og arealer med § 3-beskyttet natur ligger
primært langs kanten af projektområdet. Nordligst i projektområdet ligger to engområder, samt
et overdrev. Herudover ligge to søer/vandhuller, tre moseområder samt en mindre del af et
større strandengsareal indenfor projektområdet. Det besigtigede overdrev (lokalitet 3) er i god
naturtilstand, mens de øvrige arealer er i moderat til dårlig naturtilstand. Foruden arealer med §
3-beskyttet natur, er der foretaget en ekstensiv besigtigelse af øvrige arealer med karakter af
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natur, herunder skov, indenfor projektområdet. For en nærmere beskrivelse af de besigtigede
arealer henvises til Bilag 20.
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3.

PROJEKTFORSLAG

3.1

Projektmuligheder
Hovedformålet med et muligt vådområde ved Harre Nor er at reducere udledningen af næringsstoffer til Limfjorden, men et muligt projekt bør i høj grad også fokusere på muligheden for genskabelse af de naturlige og ’oprindelige’ forhold fra før inddæmningen og pumpeafvandingen af
den inderste del af noret.
Skive Kommune og Rambøll har derfor valgt at undersøge muligheden for at genskabe Harre Nor,
men også fokusere på andre projektmuligheder, såfremt en genskabelse af noret ikke er mulig
ud fra eksempelvis økonomiske eller tekniske forhold. En genskabelse kan ligeledes vise sig ikke
at være mulig, hvis hovedformålet med en tilstrækkelig omsætning af kvælstof ikke kan sikres.

3.1.1

Fokusområder

I forbindelse med den indledende projektering af et vådområde ved Harre Nor, er der identificeret tre særlige fokusområder, som har betydning for projektmulighederne. På Figur 3-1 er de tre
fokusområder angivet med nr. 1-3.

Figur 3-1
Undersøgelsesområdet ved Harre Nor med angivelse af de tre særlige fokusområder
(©Geodatastyrelsen). Som baggrundskort til nedenstående figur er anvendt Høje Målebordsblade 18421899.

3.1.2

Fokusområde 1

Som beskrevet i afsnit 2.7.1.2 om ledninger i projektområdet, krydses området af to større
strømforsyningsanlæg. Der findes dels en 60 kV luftledning (sort kryds/streg på Figur 3-1) placeret på master i den nordlige del af projektområdet og dels et nedgravet 150 kV fiber- og elkabel
(sort streg på Figur 3-1) centralt i området. Det nedgravede kabel er etableret af Energinet, der
til Rambøll har oplyst, at kablet ikke er et undervandskabel, hvorfor det er væsentligt at arealerne omkring kablet holdes tørre. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret om det er muligt
at etablere et permanent vanddækket område over kablet.
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Fokusområde 2

Som det fremgår af Figur 3-1 og af områdenavnet er der tale om et tidligere nor, hvorfor store
dele af området er beliggende under kote 0 m (se også højdemodel på Bilag 3). Det lave terræn
betyder, at der vil ske en genskabelse af det tidligere inder-nor, hvis pumpedriften ophører og
diget mod Harre Vig fjernes. Terrænet i det nuværende pumpelag for Harre-Vile Nor har sat sig,
da de sidste ca. 80 års pumpeafvanding af området har betydet, at de organiske aflejringer er
”brændt af”. Postglaciale aflejringer af eksempelvis tørv og gytje er kendetegnet ved at have et
højt organisk indhold og kan have meget høje vandindhold. Når vandet drænes fra aflejringerne,
sker der en forrådnelse af de organiske forbindelser. Typisk ses der en sætning af terræn på 1-3
cm om året ved drænede og pumpeafvandede områder med postglaciale aflejringer af tørv og
gytje. Terrænet i det nuværende Harre-Vile Nors Pumpelaug er beliggende væsentligt lavere end
’oprindeligt’, altså før afvandingen. Hvor meget terrænet har sat sig er umiddelbart vanskeligt at
vurdere, da det oprindelige ”terræn” var vanddækket af Harre Nor og der findes til Rambølls
kendskab ingen opmålinger af havbunden. Med tanke på de typiske sætninger på 1-3 cm året
forventes det nuværende terræn i området ved Harre Vejle at være i størrelsesordenen 0,75 1,25 m lavere end før afvandingen.
En genskabelse af det tidligere inder-nor vil således få en lidt større udbredelse i forhold til norets
udbredelse inden afvandingen, dog findes der naturlige terrænbegrænsninger mod øst, vest og
nord hvor terrænet stiger betragteligt. Det er ikke muligt at gennemføre et vådområdeprojekt
med naturlig hydrologi baseret på oversvømmelser langs et nyt slynget forløb af Harre Å ind gennem området. Harre Å har dog heller ikke haft et naturligt forløb gennem det nuværende pumpelag. Hvis pumpafvandingen ophører og diget mod Harre Vig bevares, så vil der blive dannet en
lavvandet sø i området.
3.1.4

Fokusområde 3

Området afsluttes i dag af et dige ud mod Harre Vig. Bevares diget ved ophør af pumpedrift vil
der, som nævnt, opstå en sø i området. Det direkte opland til pumpelaget er begrænset, så for at
sikre den nødvendige kvælstofomsætning i projektområdet, vil det være nødvendigt at lede Harre
Å ind gennem området. Unaturlig sø-dannelse på vandløb er dog ikke ønskværdigt af hensyn til
blandt andet nedtrækkende ørredsmolt, hvorfor denne løsning vil kræve at diget fjernes. En nedlæggelse af diget, vil være i tråd med kommunens ønske om en gendannelse af de oprindelige
forhold i området, men vil medføre at området bliver saltvandspåvirket.
Salinitet påvirker omsætningsraten ved denitrifikation. Jf. /13/ kan der påvises en negativt sammenhæng mellem saliniteten og denitrifikationsraten beskrevet ved:
mg N kg-1 dag-1 = -0,2 x salinitet [‰] + 10,41
Sammenhængen angiver, at der ved en salinitet på 36 ‰ vil være en denitrifikationsrate på
30,8 % af raten ved en salinitet på 0 ‰. Et salinitetsindhold på 36 ‰ reducerer dermed denitrifikationsraten med 69,2 %.
På baggrund af ovenstående er udarbejdet to indledende projektforslag, som beskrives overordnet i nedenstående afsnit.
3.2

Indledende projektforslag 1 – Harre Nor Syd
Forslaget tager udgangspunkt i en tilpasning af projektområdet, hvorved kun den sydlige del af
området indgår i projektet, se Figur 3-2. Hermed sikres det at både 150 kV kablet og luftledningerne friholdes fra påvirkning og at der dermed ikke skal etableres omkostningstunge afværgeforanstaltninger eller omlægning af ledningerne. Det mulige projektområde reduceres dog ganske
betragteligt og der vil fortsat være driftsomkostninger til en pumpestation.
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Indledende projektforslag 1 – Harre Nor Syd

Projektet vil kræve, at pumpedriften fastholdes i den nordlige del af området for dermed at friholde elforsyningsledninger for påvirkning. Den eksisterende pumpestation skal nedlægges og
der skal etableres en ny pumpestation længere mod nord. Ved den nye pumpestation skal der
etableres et nyt dige på tværs af området. Det kvælstofholdige vand fra det resterende pumpelag
skal således pumpes ind i projektområdet. Diget ud mod Harre Vig fjernes og der etableres naturlig hydrologi i projektområdet. Harre Å (Harre-Vile Nor Landkanal) ledes gennem det nye dige
til projektområdet og der etableres kontraklapper i Harre Å for at sikre mod stormflodshændelser. I den vestlige del af området vil der være mulighed for overrisling med drænvand fra det direkte vestlige delopland. Den eksisterende delstrækning af Harre-Vile Nor Landkanal nedlægges
ved at doze jord fra det nuværende pumpeafvandede areal. Der skabes hermed et areal til overrisling med drænvand.
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Diget, der skal etableres på tværs af området, vil skulle sikres mod højvandshændelser op til
kote 2 m. Da terrænet i området flere steder er nede omkring kote -1,5 m (Figur 3-3), betyder
det, at diget på flere strækninger vil være 3,5-4 m højt. Da området er tidligere fjordbund og
sandsynligvis består af marine postglaciale aflejringer af sand, gytje og/eller tørv, må det forventes, at nyetablering af dige vil skulle udføres over en længere periode af hensyn til at imødekomme eventuelle sætninger af terræn. Såfremt dette projektforslag skal gennemføres, så vil der
i forbindelse med detailprojekteringen skulle foretages en række geotekniske boringer til vurdering af etablering af dige og nyt pumpehus. Til etablering af et nyt dige vil der overslagsmæssigt
skulle tilføres i størrelsesordenen 23.000 m3 (4 m bredt i toppen og med anlæg minimum 1:3 til
siderne) velegnet og komprimerbart lerfyld. Diget vil skulle erosionsbeskyttes for at modstå bølgepåvirkninger fra sydvest.

Figur 3-3

Terræntværsnit tværs gennem projektområdet ved 150 kV kablet.

Der er foretaget en indledende vurdering på kvælstofomsætningen ved projektforslaget. Omsætningen er beregnet ud fra forudsætningen om, at det er muligt at overrisle med drænvand fra det
vestlige opland. Hele Harre Ås (Harre-Vile Nor Landkanal) vandføring ledes ind i det delvist gendannede Harre Nor, mens vandet fra det bevarede pumpelag pumpes ind i noret. Omsætningen i
noret er regnet med varierende salinitet (angivet på øverste række i Tabel 8) og der er ikke taget
højde for evt. nedsat opholdstid som følge af den direkte forbindelse med Harre Vig. Opholdstidens betydning for omsætningen af kvælstof er diskuteret under endeligt projektforslag og den
efterfølgende konsekvensvurdering. Ud fra de angivne forudsætninger vil et sydligt projekt medføre en kvælstofomsætning på 134 – 315 kg N/ha alt efter saliniteten i området, hvor 315 kg
N/ha repræsenterer et fersk vandmiljø. Det skal dog her understreges, at det ikke er realistisk at
regne med et fuldstændigt fersk vandmiljø.
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Vådområdeprojektets samlede N-reduktion
Oversvømmelse med vandløbsvand:
Reduktion i bidrag fra direkte opland:
Ekstensivering af landbrug:
Sødannelse - Metode 1
Sødannelse - Metode 2
TOTAL:
Projektareal:
N-red. pr ha proj.område:
Tabel 8

3.3

362
915
6.177
7.454

Salinitet [‰]
kg N
kg N
kg N
kg N
kg N
kg N

24 ha
315 kg N/ha

9

17

27

36

5.109

4.160

2.973

1.905

6.386

5.436

4.250

3.182

270

230

180

Mulig kvælstofomsætning ved indledende projektforslag 1

Indledende projektforslag 2 – Harre Nor samlet
Projektforslaget tager udgangspunkt i det samlede undersøgelsesområde og søger dermed at
genskabe Harre Nor i sin oprindelige form, Figur 3-4.

Figur 3-4

Indledende projektforslag 2 – Harre Nor samlet

134
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Som tidligere nævnt vil noret få en lidt større arealmæssig udstrækning end oprindeligt før afvandingen, hvilket skyldes at terrænet i det pumpeafvandede område har sat sig ganske betragteligt som følge af sænkningen af vandspejlet og efterfølgende dræning. Med tiden vil der dog
blive genskabt et område, der vil minde om de strandenge og vejler, der tidligere var ved projektets nordlige grænse mod hovedvejen.
Ved projektet nedlægges Harre-Vile Nor Landkanal og Harre Å omlægges, således at åen får udløb i den nordlige ende af det genskabte Harre Nor. Det mindre tilløb fra vest sikres frit udløb i
noret. Det forventes, at der kan foretages overrisling med drænvand mod sydvest, samt centralt
i den østlige side af projektområdet. Der foretages en terræntilpasning af arealet op mod Brovej
(A26), hvor vejens skråninger mod syd skal erosionssikres mod eventuelle bølgepåvirkninger ved
højvande. Den endelige udformning af erosionssikring afklares med Vejdirektoratet i forbindelse
med detailprojekteringen. Diget, som under de nuværende forhold afslutter pumpelaget mod syd,
fjernes og der genskabes en åben forbindelse mellem Harre Nor og Harre Vig. Diget fjernes, svarende til situationen fra før pumpeafvandingen. Hermed skabes der en fuldstændig fri bevægelighed for fisk og fauna.
Projektforslaget kræver en sikring eller omlægning af både 150 kV kablet og 60 kV luftledningerne.
Der er foretaget en indledende vurdering på kvælstofomsætningen ved projektforslaget. Omsætningen er beregnet ud fra forudsætningen om, at det er muligt at overrisle med drænvand fra det
vestlige og østlige opland. Hele Harre Ås vandføring ledes ind i noret, der beregningsmæssigt betragtes som en sø. Omsætningen i noret er regnet med varierende salinitet (angivet på øverste
række i Tabel 9) og der er ikke taget højde for evt. nedsat opholdstid som følge af den direkte
forbindelse med Harre Vig. Opholdstidens betydning for omsætningen af kvælstof er diskuteret
under endeligt projektforslag og den efterfølgende konsekvensvurdering. Ud fra de angivne forudsætninger vil projektforslaget med gendannelse af hele det tidligere inder-nor medføre en
kvælstofomsætning på 87 – 154 kg N/ha, alt afhængigt af saliniteten i området og i mindre grad
opholdstiden i inder-noret. Som ved indledende projektforslag 1, så skal det her bemærkes at
den arealspecifikke kvælstofomsætning på 154 kg N/ha repræsenterer et fuldstændigt fersk
vandmiljø. Det vurderes ikke at være muligt, at kunne opnå et fuldstændigt fersk vandmiljø ved
en genskabelse af noret.
Vådområdeprojektets samlede N-reduktion
Oversvømmelse med vandløbsvand:
Reduktion i bidrag fra direkte opland:
Ekstensivering af landbrug:
Sødannelse - Metode 1
Sødannelse - Metode 2
TOTAL:
Projektareal:
N-red. pr ha proj.område:

Tabel 9

1.657
2.800
7.582
12.040

Salinitet [‰]
kg N
kg N
kg N
kg N
kg N
kg N

78 ha
154 kg N/ha

9

17

25

27

36

6.271

5.106

3.940

3.649

2.338

10.729

9.563

8.398

8.107

6.795

137

122

107

104

87

Mulig kvælstofomsætning ved indledende projektforslag 2

Projektet kan tilpasses ved at beholde Harre Å i sit nuværende trace og blot lede en delvandmængde til Harre Nor. Denne tilpasning vil dels betyde, at det ikke er muligt at overrisle med
drænvand fra det vestlige opland, hvilket vil reducere mængde af kvælstof omsat ved overrisling
til 259 kg N/år. Ledes eksempelvis 30 % af årsmiddel-vandføringen i Harre Å til projektområdet,
vil det give anledning til nedenstående kvælstofomsætning.
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Mulig kvælstofomsætning ved indledende projektforslag 2 (30 % årsmiddel-vandføring

Som det fremgår, vil omsætningen herved blive væsentlig lavere, særligt hvis Harre Nor bliver
for salt. For at holde omsætningen oppe, er det muligt at bevare diget mod syd og etablere et
udløb med højvandsklapper, som sikrer mod indtrængning af større mængder saltholdigt vand.
En sådan løsning vil dog ikke være særlig autentisk og heller ikke formålstjenligt i forhold til eksempelvis migrerende fisk.
3.4

Endeligt projektforslag
Efter aftale med Skive Kommune er der valgt at foretage den egentlig forundersøgelse på baggrund af det indledende projektforslag 2, hvor der sigtes mod en genskabelse af Harre Nor (Figur
3-5). I forhold til det mindre projektforslag 1, så vil den valgte løsning med genskabelse af Harre
Nor give en lidt mindre kvælstofomsætning pr. hektar, men til gengæld vil denne løsning være
mest autentisk, ikke kræve en fortsat pumpeafvanding og samtidig tilføre området naturmæssige
forbedringer.

Figur 3-5

Endeligt projektforslag med det genskabte nor. Se Bilag 8.

I nærværende skitseprojekt tages der udgangspunkt i, at det eksisterende landdige fjernes fuldstændigt, da det vil være den naturmæssige autentiske løsning. I en detailprojektering kan der
designes en endelig løsning ved det eksisterende landdige, der sikrer en så lang opholdstid for
vandet i inder-noret som muligt. Dette er af hensyn til at sikre den optimale balance mellem ønsket om så høj en omsætning af kvælstof som muligt og ønsket om en naturlig vandudveksling i
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det genskabte inder-nor. I det efterfølgende konsekvensafsnit er opholdstidens betydning for
kvælstof-omsætningen diskuteret.
3.4.1

Projektgrænse

Projektgrænsen er i udgangspunkt fastlagt ved den teoretiske drændybde svarende til 1,25 m.
Dette betyder, at der i projektgrænsen kan lægges et dræn 1,25 m under terræn med 1 ‰ fald
til udløb i vandspejlet ved en normalsituation i kote 0,15 m i Harre Nor. Desuden er der sket tilpasninger på baggrund af 1 års højvande situation.
Projektgrænsen er nogle steder tilpasset, så eksisterende dræn kan sikres enten uændret udløb
eller overrisling over terræn. Projektgrænsen skal endelig tilpasses i forbindelse med den ejendomsmæssig forundersøgelse, så grænsen kan korrigeres i forhold til dyrknings- og matrikelgrænser og i forhold til de enkelte lodsejeres ønsker.
3.4.2

Anlægsteknisk beskrivelse

I nedenstående underafsnit er der givet en grov beskrivelse af de nødvendige anlægsmæssige
tiltag for at gennemføre projektforslaget med genskabelse af Harre Nor. De endelige projekttiltag
og dimensionering skal foretages i en eventuel detailprojektering, såfremt Skive Kommune ønsker at gå videre med projektet.
3.4.2.1

Nedlæggelse af pumpestation og nedbrydning af dige

Der skal foretages en fuldstændig fjernelse af den eksisterende pumpestation (Figur 3-6), da
denne er placeret på det sted, hvor der skal skabes en fuldstændig fri forbindelse mellem Harre
Vig og inder-noret. Den nuværende elforsyning skal afbrydes, lægges død og selve forsyningsledningen til pumpehuset skal bortgraves.

Figur 3-6

Pumpehus og dige nedbrydes.

Pumpehuset med tilhørende fundamenter skal fjernes og alle byggematerialer skal bortskaffes til
godkendt modtagestation.
Det eksisterende dige, der adskiller det nuværende pumpelag og Harre Vig skal nedlægges for at
skabe en fuldstændig fri vandbevægelse mellem det genskabte inder-nor og Harre Vig. Det foreslås, at diget fjernes ved afgravning ned til terrænkoter som eksisterende på indersiden af det
nuværende dige – se Figur 3-7. På denne måde skabes der en fuldstændig fri bevægelse mellem
det genskabte inder-nor og Harre Vig og der vil afhængig af vandstanden være en varierende åbning på mellem 80 og 250 m og med vanddybder typisk mellem få centimeter og 1,5 m.
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Terrænprofiler ved det eksisterende dige mod Harre Vig.

I dag findes der en sti på det eksisterende dige og denne nedlægges, når det tidligere inder-nor
genskabes. Skive Kommune ønsker at der fortsat skal være passage mellem Voltange og nordøst
ved golfbanen. Den nuværende sti kan foreslås forbundet ved etablering af en gangbro med enten fastmonteret dæk eller som et flydende dæk, der indstiller sig efter vandstanden i Harre Nor.
I det økonomiske overslag er der regnet med at gangbroen etableres med et 1,5 m bredt trædæk i Sibirisk lærk i kote +1 m over en strækning på ca. 100 m. Udgravningen af diget og gangbroens længde tilpasses efter Skive Kommunes ønsker i forbindelse med detailprojektering.

Figur 3-8

Eksempel på lav gangbro gennem vådområde.

Der er i forbindelse med nærværende forundersøgelse ikke foretaget undersøgelser af de geologiske aflejringer i området og der er således ikke kendskab til de geotekniske egenskaber af jorden
i projektområdet. Tilsvarende er der ikke udført undersøgelser af jorden i det eksisterende dige,
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men det vil være oplagt at anvende jorden fra diget til en terrænhævning ved Brovej – se afsnit
3.4.2.4. I forbindelse med en eventuel detailprojektering og udførsel af geotekniske boringer i
området, anbefales det ligeledes at undersøge jorden i diget for miljøfremmede stoffer, såfremt
jorden skal anvendes til terrænregulering ved Brovej.
3.4.2.2

Nedlæggelse af Harre-Vile Nor Landkanal

Ved gennemførelse af projektet vil Harre-Vile Nor Landkanal ikke længere have en funktion, da
dels Harre Å og dels det vestlige tilløb får frit udløb til det genskabte Harre Nor. Ved projektet
skal der ligeledes skabes overrisling med drænvand fra det vestlige opland og for at muliggøre
dette, er det nødvendigt med en nedlæggelse af Harre-Vile Nor Landkanal. Landkanalen fyldes
med jord ved at doze det eksisterende dige mellem Landkanalen og Harre-Vile Nors Pumpelaug
ned i kanalen, så der skabes en glidende overgang mellem de vestlige arealer og det fremtidige
Harre Nor.
3.4.2.3

Ny strækning af Harre Å og tilløb fra vest

Da Harre-Vile Nor Landkanal nedlægges, etableres et nyt forløb af Harre Å, der får udløb i det
fremtidige Harre Nor i området ved de tidligere Harre Vejler. Den nye strækning af Harre Å etableres med et udgangspunkt umiddelbart nedstrøms for Brovej, hvor der udgraves et terrænnært
ca. 125 m langt nyt forløb med en bundbredde på 2 m. De endelige dimensioner fastlægges i forbindelse med en eventuel detailprojektering. Da vandløbet etableres med en bundkote under
vandstanden i det fremtidige Harre Nor, så vil der ikke blive tale om et egentlig vandløb, men
mere en overgangszone mellem Harre Å opstrøms for landevejen og det genskabte Harre Nor.
Under de nuværende forhold får Harre-Vile Nor Landkanal tilløb fra et mindre vestligt vandløb i
eksisterende St. 716 m. Da Landkanalen nedlægges, så skal tilløbet fra vest forlænges i et nyt
terrænnært ca. 30 m langt vandløb ind i det fremtidige Harre Nor. Som for Harre Å vil der blive
mere tale om en overgangszone end et egentligt vandløb. De endelige dimensioner fastlægges
ved en eventuel detailprojektering.
3.4.2.4

Terrænregulering ved Brovej og sikring mod højvande

Da terrænet i projektområdet har sat sig betragteligt gennem de sidste 80 år som følge af afvandingen, så vil vandspejlet i det fremtidige Harre Nor til tider være relativt tæt på skråningsanlægget for Brovej. Der vil derfor være behov for en sikring mod eventuel erosion af vejens skråninger mod det fremtidige Harre Nor.
Med projektet fjernes det eksisterende stormflodsdige mod Limfjorden, så projektarealet føres
tilbage til den oprindelige tilstand. Projektets afgrænsning mod nord udgøres af vejdæmningen
for Rute 26, som med sin kronekote på +6 m vil udgøre en effektiv stormflodsbeskyttelse af de
bagved liggende arealer.
På Figur 3-9 vises oversvømmelsen af projektområdets nordlige del ved en 100 års stormflod.
Det ses at vandet vil stå op mod vejdæmningen for Rute 26 på to strækninger. På den sydlige
strækning passerer Harre Å og Harre-Vile Nor Landkanal under vejdæmningen for Rute 26 og under markvejen, som er beliggende i kote +1,60 m på den laveste strækning.
På denne strækning anlægges et dige foran markvejen, som derved også beskyttes mod stormflod. Den eksisterende underføring af landkanalen bevares og det anbefales at der indbygges en
højvandssluse i det nye dige. Diget anlægges med en kronebredde på 2,0 m med en kronekote i
+2,10 m med anlæg minimum 1:3 på ydersiden og 1:2 mod vejen.
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100 års stormflod, nordlige del

Mellem det kommende lavvandede nor og vejdæmningen er der i dag en vejgrøft og markvej
nærmest vejdæmningen, derefter landkanalen og et dige med en kronekote på mellem +1,50 m
og + 2,0 m. Vejdæmningen skal sikres mod erosion fra Harre Nor. Ved normale højvandshændelser vil det eksisterende ådige og banketten med markvejen kunne beskytte vejdæmningen. Det
skal imidlertid også sikres, at der ikke vil ske erosion af vejdæmningen under en stormflod. Kystdirektoratets Højvandsstatistik fra 2017 angiver 100 års stormflod ved de to nærmeste målestationer Thisted Havn og Hvalpsund til henholdsvis +1,90 m og +1,87 m. Maksimal stormflodshøjde
i Limfjorden forekommer ved storm fra retninger mellem vest og nordvest. Vejdæmningen vender mod sydvest, og beskyttelsen vil derfor ikke være udsat for en større bølgepåvirkning ved
stormflod. Der skal derfor ikke indregnes en ekstra højde på beskyttelsen af hensyn til bølgeopskyl.

Figur 3-10

Principskitse for erosionssikring ved Rute 26, Brovej.

Det anbefales at erosionssikringen udføres med følgende anlægsarbejder:
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Ådiget og kanalen udjævnes. Sammen med afrømning af muldjord under banketten afrettes til ca. kote +1,0 m med 20 ‰ fald mod noret. Her forventes det, at græs og anden naturlig vegetation vil spire frem.
Der opbygges en 10 m bred banket op imod vejdæmningen med en kote på +2,00 m ved
kanten og +2,50 m ved vejdæmningen. På banketten anlægges en 4 m bred markvej
med 200 mm stabilgrus. Resten afdækkes med 0,2 m muldjord, som tilsås med dige
græs.
På bankettens skråning mod terrænet i ca. +1,0 m udføres en erosionsbeskyttelse med
anlæg 1:3 af 150 mm sten 32 – 100 mm med D50 = 60 mm. Stenbeskyttelsen vil efter et
år gro til med græs mv. og vil kun blive aktiv ved en vandstand i Limfjorden over +1,0
m, som dog vil forekomme årligt.

Ved en ekstrem stormflod over kote +2,0 m vil den 10 m brede banket virke som en strandbred
med en kote på +2,50 m ved vejdæmningens græsbevoksede skråning.

Figur 3-11
Udstrækning af sikring mod Landevej A26 Brovej. Udstrækning er markeret med grøn og
placering af højvandslukke er angivet med rød firkant.

Langs den nuværende landkanal vil med gennemførelse af projektet kunne ske oversvømmelse af
et smalt areal vest for kanalen. Dette areal er inden for projektgrænsen. Mod øst vil det terræn,
som kan oversvømmes ligeledes være inden for projektgrænsen. Da stormflod er en sjælden og
kortvarig hændelse, skal der ikke sikres drændybde for denne vandstand.
3.4.2.5

Højvandslukke Harre Å

Der findes i dag et slusebygværk bestående af tophængte klapper på 2 stk. Ø75 cm rørgennemløb på udløbet fra Harre-Vile Nor Landkanal. Tilstanden og funktionsdygtigheden af højvandslukket er ikke undersøgt nærmere i nærværende forundersøgelse, idet det forventes at det pågældende højvandslukke skal fjernes.
I en fremtidig situation med gennemførelse af vådområdeprojektet vil der ske en påvirkning af
arealerne langs Harre Å nord for Brovej ved almindeligt højvande og ved stormflod. Terrænet på
begge sider af Harre Å er beliggende forholdsvist lavt enkelte steder og først omkring 1.400 m
opstrøms for Brovejen er terrænet over kote +2 m.
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Med henblik på at sikre arealer uden for projektområdet mod oversvømmelser ved almindeligt
højvande i Harre Vig anbefales det, at der etableres et nyt højvandslukke ved det eksisterende
gennemløb ved Gl. Landevej i St. 47 – 55 m i Harre-Vile Nor Landkanal. Placering af højvandslukke fremgår af Bilag 8 og af ovenstående Figur 3-11.

Figur 3-12

Eksempel på sidehængte sluseporte, Tåbel Bro med udløb fra Flade Sø, Thy

Det anbefales, at højvandslukket etableres ved montering af sidehængte sluseporte, som vist på
Figur 3-12. Udførelse af lukket ved sidehængte porte vil være mest optimalt i forhold til fiskenes
frie bevægelse frem for tophængte sluser.
Naturstyrelsen har indenfor de seneste år arbejdet med at etablere et vådområde i Harre Ådal
opstrøms Brovej. Projektet er i øjeblikket sat på standby pga. lodsejermodstand. Hvis det på et
senere tidspunkt bliver muligt at gennemføre et projekt opstrøms Brovej, kan man evt. undlade
at etablere et højvandslukke ved Brovej. Den tidvise påvirkning opstrøms Brovej ved høj vandstand i Harre Nor kan i stedet indarbejdes i et projekt opstrøms Brovej.
3.4.2.6

Sikring af el-forsyningsledning 150 kV

Energinet A/S har i 2017 etableret en kombineret el- og fiberledning på 150 kV og denne ledning
krydser tværs gennem det mulige fremtidige Harre Nor. Skive Kommune, Limfjordssekretariatet
og Rambøll har haft en indledende dialog med Energinet om, hvordan projektet skal forholde sig
til kablet og en eventuel sikring af kablet i forbindelse med en gendannelse af det oprindelige
Harre Nor. Projektforslaget med det genskabte inder-nor vil betyde, at der på de dybeste partier
vil være en vanddybde over ledningen varierende mellem 1,5 og 2 m afhængig af tidevandscyklussen.
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150 kV jordledning gennem området.

150 kV ledningen er nedgravet gennem det nuværende pumpelag og ført under dels kanalen, der
afvandes ved pumpestationen og dels under Harre-Vile Nor Landkanal. Ledningen er i dag beliggende i vandmættet jord og tør adgangsvej til muffe og linkboks i området er betinget af at
Harre-Vile Nors Pumpelaug fortsat tørholder området.
I forbindelse med en detailprojektering af et genskabt Harre Nor, skal eventuelle afværgeløsninger diskuteres med Energinet. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at lægge sig fast på en
løsning og dermed også en anlægsøkonomi for en afværgeløsning.
3.4.2.7

Sikring af el-forsyningsledning 60 kV

Som nævnt under eksisterende forhold så har Vestjyske Net højspændingsledninger i den nordlige del af projektområdet (se Bilag 4). Der er etableret 60 kV ledninger placeret på master gennem området. Ved gennemførelse af vådområdeprojektet med genskabelse af den inderste del af
det tidligere Harre Nor, vil fundamenter og den nederste del af 3 af de i alt 5 el-master gennem
området være under permanent vanddække, mens de 2 sidste periodevis vil stå i vand.
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60 kV luftledninger gennem den nordlige del af projektområdet.

Der er således behov for afværgeforanstaltninger for 60 kV masterne og en endelig løsning skal
aftales nærmere med Vestjyske Net. Umiddelbart er der minimum 2 forskellige løsninger til sikring af forsyningen. Den første mulighed er at hæve terrænet omkring funderingerne for masterne og etablere adgangsveje ud til masterne, således service er mulig at udføre. En sådan løsning vil være omfangsrig i forhold til opbygning af adgangsveje til masterne placeret, hvor terrænkoten i dag er mellem -0,5 og -1,5 m. Løsningen vil samtidig begrænse den frie vandudskiftning af den inderste del af det genskabte nor og masterne vil virke som en visuel ”forurening” af
det genskabte nor og frie vandflade.
Den anden mulighed vil være at 60 kV ledningerne lægges i jorden på strækningen, hvor den oplagte mulighed vil være at føre ledningerne nord om projektområdet og langs med Brovej.
I forbindelse med en eventuel detailprojektering af et genskabt Harre Nor, skal eventuelle afværgeløsninger diskuteres med Vestjyske Net. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at lægge
sig fast på en løsning og dermed også en anlægsøkonomi for en afværgeløsning. Rambøll har
haft indledende dialog med Vestjyske Net og de har oplyst at en omlægning af ledningerne til jorden vil have en anlægsudgift mellem 1 og 1,5 million kr.
3.4.2.8

Dræn og afvanding

Ved en eventuel genskabelse af Harre Nor sker der en nedlæggelse af den eksisterende dybe
centralt placerede pumpekanal med tilhørende sidekanaler. Kanalerne foreslås nedlagt ved at
doze jord af det eksisterende terræn langs med kanalerne, således at der ikke findes meget markante dybe render i det fremtidige Harre Nor.
Uden for projektområdet sikres det, at der vil være uændrede afvandingsforhold ved normal
vandstand i Harre Nor. Indenfor projektområdet, skal der skabes vådere forhold, hvilket sker ved
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en genskabelse af den oprindelige inderste del af Harre Nor og ved at der samtidigt sker ændringer i drænsystemer, der i dag afvandes enten af Harre-Vile Nors Pumpelaug eller ved udløb i
Harre-Vile Nor Landkanal. De fremtidige mulige overrislingsarealer er indtegnet på projektkortet
under Bilag 8.
Der kan som udgangspunkt anvendes to forskellige metoder til at skabe overrisling indenfor projektområdet. På grund af de markante terrænforskelle mellem projektområdet og de tilstødende
arealer mod vest og øst, så forventes der at være gode muligheder for at skabe en kvælstofomsætning ved overrisling på engene mod det genskabte Harre Nor.
Der kan etableres overrisling direkte ud på terrænet, hvor drænet lægges om med et mindre fald
fra projektgrænsen og føres frem til udløb over terræn. Dette er illustreret på Figur 3-15.

Figur 3-15

Principskitse af omlægning af dræn til direkte udløb på terræn

Løsningen, som er skitseret på Figur 3-15 anvendes, hvis terrænet udenfor projektområdet er
stejlt og drænet er lagt således, at det over en kort afstand kan føres til terræn. Ulempen ved
denne løsning er, at jorddækket over røret falder jo tættere på faskinen man er. Man skal således være forsigtig med traktorkørsel og lignende ovenfor faskinen.
Alternativt kan drænet åbnes til en åben grøft med udløb til terræn.
Som alternativ til udløbet direkte over terræn kan der etableres en opstigningsbrønd, der placeres med udløb (kuppelrist) over terræn i en kote svarende til 1 meter under den laveste terrænkote som drænsystemet afvander udenfor projektområdet (Figur 3-16). Dermed opretholdes
1 m drændybde.
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Til venstre: Principsnit af opstigningsbrønd. Til højre: Foto af en opstigningsbrønd.

Hvis der på drænsystemet erfaringsmæssigt transporteres meget sand eller lignende, så bør der
opstilles en spulebrønd til rensning af det nye ledningssystem frem til opstigningsbrønden.
I forbindelse med en eventuel detailprojektering skal der foretages en indmåling af eksisterende
drænsystemer øst og vest for projektområdet.
3.4.3

Grus og sten

Enkelte steder vil det være nødvendigt at sikre anlægsskråninger af de nye vandløb, nyt udløb af
Harre Å og udløb for tilløbet fra vest. Ved begge vandløb skal der ske en opfyldning af eksisterende Harre-Vile Nor Landkanal og for at undgå en undgå en utilsigtet stor erosion umiddelbart
efter afslutning af anlægsarbejdet, så skal der foretages en stensikring i snitfladerne.
Der foretages en stensikring omkring tilfyldningen af Harre-Vile Nor Landkanal med en stenblanding, som består af:
•
•
•

10 % 64-100 mm
60 % 100-150 mm
30 % 150-300 mm

Stensikringen udlægges i en tykkelse af 30 cm op ad skråningsanlægget mod eksisterende tracé
indtil niveau for en vandstand i Harre Nor på +2 m. Der er i alt 4 steder, hvor der skal foretages
stensikring og der skal anvendes ca. 50 m3 stensikring.
3.4.4

Rydning

Der findes ikke større områder med bevoksning eller træer i det nuværende pumpelag. Der er
dog et mindre område med træer ved den nuværende pumpekanal midt i projektområdet ved
den østlige projektgrænse. Der er tale om en birkemose, område 5 i naturbesigtigelsen (Figur
2-20). Disse træer i mosen vil ved projektets gennemførelse blive oversvømmet med saltvand og
det anbefales, at træerne fældes og mosen rydes. Hvis de ikke fældes, vil træerne gå ud og de
vurderes at kunne skabe et grundlag for en skarvkoloni.
Der findes ligeledes en lang række mindre træer og buske på det eksisterende landdige mellem
Harre-Vile Nor Landkanal og selve pumpelaget. Med henblik på at doze landdiget ned i Landkanalen og dermed skabe glidende overgang og mulighed for overrisling, så vil det være nødvendigt
med fældning af træer og buske.
3.4.5

Jordhåndtering

I projektet skal der håndteres følgende jordmængder ved genskabelse af Harre Nor:
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Jordbalance

Arbejde
Harre Å

Udgravning

Harre-Vile Nor Landkanal

Udplanering dige
Tilfyldning

Volumen
m3
+500
+10.400
-6.400

Nyt udløb for tilløb fra
vest

Udgravning

+100

Dige mod Harre Vig

Udgravning

+2.900

Terrænhævning mod
Landevejen

Indbygning (10 m3 pr. lbm)

I alt

Balance
m3

-5.000

+2.500

Det fremgår af, at der i projektområdet vil være et jordoverskud på ca. 2.500 m3 jord. Det vurderes derfor, at det vil være muligt at skabe jordbalance i projektområdet og der skal som udgangspunkt ikke tilføres eller bortskaffes jord i forbindelse med projektet. Overskudsjorden kan
med fordel benyttes til at lukke interne afvandingskanaler og selve pumpekanalen.
Det kan dog vise sig at være det er nødvendigt at tilføre velegnet lerfyld til etablering af terrænregulering mod Brovej. Det vil afhænge af detailprojekteringen, hvor det anbefales, at der udføres en række geotekniske boringer blandt andet til undersøgelse af jordens beskaffenhed i det
nuværende landdige ved pumpestationen. Her vil det kunne vurderes, hvorvidt denne jord kan
anvendes til terrænreguleringen ved Brovej. I det økonomiske overslag er der konservativt regnet med at der skal tilføres velegnet lerfyld. Hvis jorden fra havdiget og diget langs Harre-Vile
Nor Landkanal ikke kan anvendes til sikring ved Landevejen, så vil der være et større jordoverskud på ca. 7.500 m3. Denne jord kan benyttes til opfyldning i den nuværende pumpekanal og
interne afvandingskanaler, alternativt justeres udgravningen af diget mod Harre Vig.
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Anlægsoverslag og tidsplan
I forhold til erfaringspriser fra seneste licitationer er omkostninger ved etablering af vådområdeprojekt Harre Nor vurderet til:
Tabel 12

Anlægsoverslag

Vådområde Harre Nor
Anlægsoverslag
Arbejde
Arbejdsplads
Rydning af bevoksning
Nedbrydning og bortskaffelse af pumpestation
Nedtagning af hegning og genopsætning
Køreplader
Udgravning af Harre Å og vestligt tilløb
Opgravning af landdige, læsning og transport
Nedlæggelse af Harre-Vile Nor Landkanal
Terrænregulering ved Rute 26, sikring mod højvande (tilkørt lerfyld)
Højvandslukke Harre Å
Erosionsbeskyttelse i vandløb
3
Erosionsbeskyttelse ved terrænregulering Rute 26 (0,5 m /m)
Gangbro (egetræsstolper, trædæk af sibirisk lærk, 1,5 m, dæk i kote 1 m)
Nedlægning af kanaler ved dozer
Nye drænledninger, omlægning af dræn til overrisling på terræn
Ikke opmålte anlægsarbejder
Anlægsudgifter i alt

Enhed

Mængde

Enh.pris

Delsum

Sum
Sum
Sum
Sum
Sum

1
1
1
1
1

135.240
150.000
150.000
50.000
100.000

135.240
150.000
150.000
50.000
100.000

m3
m3
3
m
m3
m2
3
m
3
m
m
m3
m

600
2.900
10.400
5.000
9
50
500
100
4.000
300

75
35
15
150
25.000
500
750
4.500
30
400

45.000
101.500
156.000
750.000
225.000
25.000
375.000
450.000
120.000
120.000

Sum

1

563.500

563.500
3.516.240

Der søges at begrænse brugen af køreplader ved at arbejdet tilrettelægges til udførelse i de tørreste perioder ligesom der forudsættes, at der under anlægsarbejdet fortsat kan ske en afvanding af området ved hjælp af pumpestationen.
I ovenstående anlægsoverslag er der under posten ’Ikke opmålte anlægsarbejder’ regnet med at
denne post kan anvendes til eksempelvis geotekniske og miljøtekniske undersøgelser, projektering og anlæggelse af eventuelle afværgeløsninger for på nuværende tidspunkt ikke kendte
drænsystemer. I ovenstående anlægsoverslag er der to relativt store poster, nemlig terrænregulering ved Rute 26 og etablering af gangbro ved overgangen mellem det genskabte inder-nor og
Harre Vig. Detailprojekteringen anbefales at fokusere på at optimere anlægsøkonomien for specielt disse to poster.
Det er væsentligt at understrege, at ovennævnte anlægsoverslag udelukkende er baseret på erfaringspriser i 2018-priser og ikke på indhentning af egentlig entreprenørbud. Anlægsoverslagets
mængder er vurderet ift. den foreliggende forundersøgelse og der kan ske ændringer i en eventuel detailprojektering, som skal danne grundlag for det endelig projekt og udbudsmateriale. I
anlægsoverslaget er der ikke medregnet udgifter til afværge/flytning af 60 kV el-luftledninger eller 150 kV jordledninger. Udgifter hertil skal fastlægges i forbindelse med en eventuel detailprojektering og afværgeløsninger skal fastlægges i samarbejde med henholdsvis Vestjyske Net og
Energinet.dk. Rambøll har haft indledende dialog med Vestjyske Net og de har oplyst at en omlægning af ledningerne til jorden vil have en anlægsudgift mellem 1 og 1,5 million kr.
Udover ovenstående anlægsomkostninger kommer der udgifter til detailprojektering, udbud og
tilsyn, der overslagsmæssigt beløber sig til kr. 600.000 ekskl. moms. Museum Salling har til
Rambøll oplyst, at de som udgangspunkt ikke ønsker at foretage en egentlig forundersøgelse i
området, men selvfølgelig vil kontaktes, hvis der ændres i den nuværende projektudformning.
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Der er derfor i ovenstående anlægsøkonomi ikke medtaget udgifter til arkæologiske undersøgelse.
Der kan på nuværende tidspunkt (før ejendomsmæssige forundersøgelse og detailprojektering)
ikke opstilles en udspecificeret tidsplan for anlægsarbejdet. Med det nuværende kendskab forventes det dog, at anlægsarbejdet kan udføres inden for tidsramme af 10 – 12 uger, afhængig af
vejrliget.
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4.1

Konsekvenser for afvandingsforhold

4.1.1

Beregnede vandspejl
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I projektet er der foretaget beregninger af vandspejlet i vandløbene for hhv. de eksisterende og
projekterede forhold. Beregningerne er foretaget i beregningsprogrammerne VASP og MIKE. Beregninger for sommermiddel er foretaget i VASP, mens højvandshændelserne 1 års og 10 års
maksimum er foretaget dynamisk i MIKE. Til beregningen er der anvendt følgende afstrømninger
og Manningtal.
•
•
•

VASP: Sommermiddel 6,5 l/s/km², Manningtal 5, havvandstand +0,15 m
MIKE 1 års hændelse: Vintermiddel 15,4 l/s/km², Manningtal 20, max havvandstand 1,0 m
MIKE 10 års hændelse: Vintermiddel 15,4 l/s/km², Manningtal 20, max havvandstand 1,7 m.

Beregninger af de eksisterende forhold i Harre Å og Harre-Vile Nor Landkanal er foretaget på
baggrund af opmålinger fra 2013.
De projekterede vandspejl i Harre Å er vist på Bilag 6 og i Harre-Vile Nor Landkanal på bilag 7.
4.1.1.1

MIKE

De dynamiske beregninger er foretaget i MIKE FLOOD, som er en kombineret MIKE HYDRO –
MIKE 21 model. MIKE HYDRO håndterer vandløbene Harre-Vile Nor Landkanal og Harre Å for de
eksisterende forhold. For de projekterede forhold er udelukkende regnet på Harre Å, da HarreVile Nor Landkanal sløjfes som del af projektet. MIKE 21 håndterer variationerne i vandstanden i
Harre Nor, mens MIKE FLOOD sikrer, at der er fuld interaktion mellem de to modeller.
Under de eksisterende forhold findes et højvandslukke i Harre-Vile Nor Landkanal. Dette har væsentlig betydning for de nuværende vandstandsvariationer i vandløbene, da højvandslukket sikrer
at vandstanden ikke umiddelbart påvirkes ved højvande. Længerevarende højvandshændelser
kan dog medføre stuvning, som potentielt vil kunne medføre oversvømmelser langs vandløbene.
Højvandslukket sikrer således, at der ikke sker et tilbageløb af vand fra noret til vandløbene. Hvis
højvandshændelsen er af en varighed, som medfører, at vandet fra baglandet medfører højere
vandstand i vandløbet end i noret, så vil lukket åbne sig, da trykket på indersiden bliver større
end trykket fra noret. For at kunne belyse nødvendigheden af et højvandslukke under de projekterede forhold er det derfor væsentligt at kende til den eksisterende dynamik under højvande.
Dette begrunder brugen af dynamisk modellering.
I MIKE HYDRO er det eksisterende højvandslukke beskrevet som en gate med sensorer og regler
der kontrollerer dynamikken. Der er således angivet en sensor op- og nedstrøms den indlagte
gate og fastsat en regel, som angiver, at når vandstanden nedstrøms er højere end opstrøms, så
lukker slusen og der er således intet flow. Slusen er dimensioneret på baggrund af opmålingen
fra 2013.
4.1.2

Afvandingsforhold

Afvandingsforholdene er beregnet ved at trække en gradient fra de beregnede vandspejle i vandløb og større grøfter ud igennem terrænet i projektområdet. Gradienten svarer til det fald, som
der generelt afvandes med i de å-nære 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 ådalen.
Dette skal tolkes som en illustration af den teknisk mulige afvandingstilstand, hvis der anlægges
et dræn med den gradient, som modellen er bygget på. Hvor der er en drændybde større end
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1,25 meter, vil det være muligt at lægge et dræn 1,25 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.
4.1.2.1

Sommermiddel

For sommermiddel er der både for de eksisterende og projekterede forhold foretaget beregninger
af afvandingsforholdene. Beregningerne er foretaget med en gradient på 2 ‰ ud igennem terræn fra de beregnede/fastsatte vandspejle. For de eksisterende forhold er der ikke kendskab til
pumpevedtægterne for pumpelaget og dermed heller ikke hvilket vandstandsniveau, der søges
opretholdt i pumpekanalen. På baggrund af den nuværende arealanvendelse, hvor størstedelen
af pumpelaget er arealer i omdrift, er det vurderet at arealerne holdes tørre i sommerhalvåret.
Der er derfor regnet med en drændybde over 1,25 m i hele pumpelaget.
De eksisterende afvandingsforhold for sommermiddel er vist på Bilag 9 og Figur 4-1, mens de
projekterede afvandingsforhold for sommermiddel er vist på Bilag 12 og Figur 4-2. Da afvandingstilstanden opstrøms projektområdet ændres ved projektforslaget, er det valgt også at vise
afvandingsforholdene uden for projektgrænsen. Som det fremgår af kortene, bliver arealerne opstrøms projektområdet umiddelbart tørrere ved projektet. Dette skyldes, at hele Harre-Vile Nor
Landkanal nedlægges og at Harre Å ledes direkte ud i det nye inder-nor, hvor vandstanden i høj
grad vil være styret af vandstanden i Limfjorden. Ved sommermiddel er regnet med en vandstand i Harre Nor i kote +0,15 m. For de eksisterende forhold betyder det en vandstand i kote
+0,82 i Harre Å umiddelbart før broen under Brovej (A26), mens vandspejlet ved de projekterede
forhold samme sted vil være i kote +0,55 m.

Figur 4-1
Harre Nor

Eksisterende afvandingsforhold, sommermiddel afstrømning Harre Å og kote +0,15 m i
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Projekterede afvandingsforhold, sommermiddel afstrømning Harre Å og kote +0,15 m i

Højvandshændelser - 1 år og 10 år scenarier

Til vurdering af konsekvenserne af højvandhændelser, er taget udgangspunkt i to konkrete hændelser fra Nykøbing Mors. Af hensyn til modelberegningerne har det været nødvendigt at foretage
en tilpasning af tidsserien for 1 års hændelsen. Denne hændelse er en længerevarende højvandhændelse, hvor vandstanden når maksimum i kote 1 m. Da hændelsen er længerevarende,
sker stigningen i vandstanden langsomt, hvilket modellen har svært ved at håndtere rent beregningsmæssigt i forhold til funktionen af højvandslukket. Tidsserien er derfor tilpasset, så vandstanden stiger hurtigere, mens længden af hændelsen bevares, Figur 4-3.
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Figur 4-3
Udklip fra MIKE, som viser den anvendte tidsserie til beskrivelse af 1 års højvande
(grøn), samt tidsserien fra Nykøbing Mors (blå). Hvor den grønne linje ikke kan ses, er den identisk med
den blå.

De beregnede vandspejl i henholdsvis Harre Å, Harre-Vile Nor Landkanal og Harre Nor fremgår af
Figur 4-4.

Figur 4-4
Modelleret vandspejl i henholdsvis Harre-Vile Nor Landkanal (sort), Harre Nor (blå) og
Harre Å (grøn) ved en vintermiddelafstrømning og 1 års højvandshændelse

Beregningerne i MIKE viser, at for 1 års hændelsen betyder varigheden, at vandstanden i HarreVile Nor Landkanal når samme niveau som vandstanden i Harre Nor, hvilket skyldes vandet fra
oplandet. Dette sker med en forsinkelse på ca. 10 timer. Slusen medfører således en forsinkende
effekt på konsekvenserne af højvandshændelsen opstrøms, men ved længere varende hændel-
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ser, som den aktuelt modelleret, har slusen ingen betydning på udbredelsen af oversvømmelserne. Figur 4-5 viser de eksisterende oversvømmelser (se også Bilag 10), mens Figur 4-6 (se
også Bilag 13) viser oversvømmelserne ved de projekterede forhold, hvor der ikke er sluse under
Brovej (A26).

Figur 4-5
Eksisterende oversvømmelser ved en vintermiddelafstrømning og 1 års højvandshændelse i Harre Nor

Figur 4-6
Projekterede oversvømmelser ved en vintermiddelafstrømning og 1 års højvandshændelse i Harre Nor (se også Bilag 13).
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Som det fremgår af Figur 4-7 har 10 års hændelsen en anderledes dynamik, som medfører, at
vandet stiger hurtigere i Harre Nor og tilsvarende falder hurtigt igen (se også Bilag 11). Det betyder at slusens funktion opretholdes gennem hele hændelsen. Slusen betyder at vandstanden i
åen når et maks. i kote 1,65 m mod de 1,75 m i Harre Nor. Hvis slusen undlades ved projektet,
vil det altså betyde, at vandstanden opstrøms Brovej (A26) vil være ca. 10 cm højere end under
de nuværende forhold.

Figur 4-7

Modelleret vandspejl i henholdsvis Harre-Vile Nor Landkanal (sort), Harre Nor (blå) og
Harre Å (grøn) ved en vintermiddelafstrømning og 10 års højvandshændelse

Ved en vandstand i Harre-Vile Nor Landkanal i kote 1,65 m viser beregningerne, at vandet vil
løbe over diget langs landkanalen og ind i pumpelaget. Hele området fremstår således oversvømmet. Figur 4-8 og Figur 4-9 viser udbredelsen af oversvømmelserne ved dels de eksisterende forhold og dels de projekterede forhold (se også Bilag 11 og 14).
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Figur 4-8
Eksisterende oversvømmelser ved en 10 års hændelse i Harre Nor og en vintermiddelafstrømning (se også Bilag 11)

Figur 4-9
Projekterede oversvømmelser ved en 10 års hændelse i Harre Nor og en vintermiddelafstrømning (se også Bilag 14)
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Fremtidige afvandingsforhold af arealet nordøst for Rute 26

Det anbefales at der anlægges et nyt højvandslukke i det nye dige langs markvejen (etableres på
det nuværende betonbygværk i St. 0 m. Ved normale vandstande i Limfjorden vil lavbundsarealet
nordøst for vejen blive bedre afvandet end aktuelt, da vandet med gennemførelse af projektet
kan løbe direkte ud i fjorden. I den nuværende situation skal vandet løbe gennem den 2,5 km
lange landkanal, som vil kræve en overhøjde i vandstanden for at skabe hældning til strømningen
i landkanalen. Hvilket, som beskrevet tidligere, medfører en højere vandstand i Harre Å end under de projekterede forhold, hvor der er direkte forbindelse mellem Harre Å og det nye Harre inder-nor.
Med projektet vil engene oversvømmes 1 time efter, at slusen lukker, da landkanalen bliver en
del af vådområdet. Da en højvandshændelse over +1,0 m typisk varer ca. 2 døgn, vil forskellen
på længden af oversvømmelsen ikke have en målelig negativ påvirkning af engene. Den ekstra
stigning af vandstanden vil heller ikke være målelig på grund af det store areal over kote +1,0
m, som oversvømmes.
Ved faldende vandstand i fjorden vil afvandingen af engene til gengæld ske hurtigere end i dag,
da det overskydende vand kan løbe direkte til fjorden, hvor det uden projekt skal afvandes gennem den 2,5 km lange landkanal til fjorden.
4.1.3

Arealanvendelse

Ved gennemførelse af det foreslåede projekt vil der være følgende fremtidige fordeling af arealklasser.
Tabel 13
Eksisterende og fremtidige afvandingsklasser i projektområdet ved sommermedian og
ved en vandstand i Harre Nor i kote +0,15 m

Afvandingsklasse

Eksisterende forhold, ha

Projekterede forhold, ha

Drændybde over 1,00 m

68,06

17,49

Tør eng, 0,75-1,00 m

2,00

2,56

Fugtig eng, 0,50-0,75 m

2,33

3,00

Våd eng, 0,25-0,50 m

2,30

2,73

Vandmættet eng, 0,00-0,25 m

2,73

3,67

Vandflade, under 0,00 m

0,78

48,75

I alt

78,2

78,2

Som det fremgår af Tabel 13, så vil der selvsagt ved projektet ske en væsentlig øgning i arealerne med vandflade og en væsentlig reducering i arealer med en drændybde over 1,00 meter.
Tidevandssvingningerne vil være styrende for, hvor store og små arealerne med de forskellige
afvandingsklasser vil blive i fremtidens Harre Nor projektområde. Afstrømningen fra oplandet via
Harre Å eller det mindre tilløb fra vest vil ikke give anledning til væsentlige ændringer i de forskellige afvandingsklasser. I områder med overrisling med dræn fra de direkte oplande øst og
vest for Harre Nor vil der være en arealklasse svarende til vandmættet eng. I den hydrauliske
model er der ikke regnet med de disse arealer, da det ikke modelmæssigt er muligt at regne med
disse områder. Der er derfor ud fra højdemodellen vurderet hvilke områder, der vil få denne afvandingsklasse.
4.1.4

Fremtidig vandløbsvedligeholdelse

Der er i projektet regnet med, at den eksisterende vandløbsvedligeholdelse for Harre Å fortsætter
uændret. Vedligeholdelse for Harre-Vile Nor Landkanal vil selvsagt ophøre, når landkanalen nedlægges ved realisering af vådområdeprojektet.
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Ved projektet nedlægges den nuværende Harre-Vile Nor Landkanal, der grundet det meget beskedne fald mere optræder som en langstrakt smal kunstig kanal af sø-lignende karakter. HarreVile Nor Landkanal har dog god økologisk tilstand målt på smådyrsfaunaen, DVFI. Tilstanden målt
på de 2 andre kvalitetselementer, fiskebestand og plantesamfund, er ukendt. I henhold til vandområdeplanen 2015-2021 er det vurderet at Harre-Vile Nor Landkanal har målopfyldelse og der
skal derfor ikke foretages nogen indsatser i Landkanalen.
Harre-Vile Nor Landkanal er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 i hele sit forløb, hvilket
betyder, at der som udgangspunkt ikke må ske en tilstandsændring i vandløbet. Ved regulering
af vandløb eller som i dette tilfælde en nedlæggelse af et vandløb, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, kræves der udover tilladelse efter vandløbsloven også dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Med en gennemførelse af projektet vurderes der til gengæld at kunne skabes en anden naturtype, lavvandet nor og i tilknytning hertil strandenge, der med tiden vil kunne
blive omfattet af § 3 i henhold til naturbeskyttelsesloven. Miljøministeriet skal kontaktes under
realiseringen for at høre om det kræver tilladelse til at fravige miljømålet for Harre-Vile Nor Landkanal.
Ved projektet vil Harre Å få et nyt mere terrænnært ca. 125 m langt udløb henover fremtidige
strandenge og der må forventes væsentligt forbedrede fysiske forhold i vandløbet, da der skabes
et vandløb med en større tidevandsdynamik end tilfældet er i dag med den ca. 2,5 km lange
Harre-Vile Nor Landkanal.
Harre Å har god økologisk tilstand i henhold til Vandområdeplan 2015–2021. Dette er med baggrund i, at der er god økologisk tilstand for smådyrsfaunaen, høj økologisk tilstand på den øverste del af vandløbet og ukendt tilstand på den nederste del for fiskebestanden, samt ukendt tilstand med hensyn til plantesamfundet. Målsætningen for Harre Å i planperioden frem til 2021 er
”God økologisk tilstand”, og der er således målopfyldelse og derfor ikke planlagt nogen indsatser i
vandløbet. En genskabelse af Harre Nor vil ikke være til hindring for målopfyldelse i Harre Å.
Der vil som nævnt blive skabt et vandløb, der er mere tidevandspåvirket end tilfældet er i dag og
der vil som udgangspunkt kunne ske en saltvandspåvirkning i Harre Å. Det vurderes dog ikke at
dette vil ændre sammensætningen af smådyrsfaunaen, plantesamfundet eller fiskebestanden i
Harre Å, da der med gennemførelse af projektet etableres et højvandslukke med sidehængte sluseporte.
Harre Å er ligesom Harre-Vile Nor Landkanal beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 i hele sit
forløb. Der må derfor som udgangspunkt ikke må ske en tilstandsændring i vandløbet. Ved regulering af vandløb eller som i dette tilfælde en forlængelse af et vandløb, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, kræves der udover tilladelse efter vandløbsloven også dispensation fra
naturbeskyttelsesloven.
4.2.2

Beskyttet natur

Ved en udvidelse af Harre Nor vil der være et tab af ferske naturtyper i form af to § 3-beskyttede
vandhuller samt to moseområder, da disse arealer vil blive overdækket med saltvand (se Figur
2-20). Dermed skal der søges dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 i forbindelse med projektet. Det vurderes at der ikke er tale om tab af særlig værdifuld natur, når lokaliteternes
nuværende naturtilstand tages i betragtning. Samtidig vil der fortsat være søer og vandhuller
samt moseområder i det omgivende land, som støder op til projektområdet, og dermed vil der
fortsat være ferske vandhuller og moser, hvor evt. forekommende padder kan yngle.
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Engområderne samt overdrevet i den nordlige del af projektområdet vurderes ikke til at blive påvirket af realiseringen af projektet (Figur 2-20). På sigt vil der ske en udvidelse af strandengsarealer langs med kanten af Harre Nor, hvilket vil have en positiv betydning for naturtypen. En nærmere beskrivelse af konsekvenserne for de besigtigede arealer med § 3 beskyttet natur fremgår
af Bilag 20. Da der med projektet åbnes fuldstændig ud til Harre Vig, vil den fremtidige kystlinje
forløbe hele vejen rundt i det genskabte inder-nor – en kystlinje, der må forventes at blive omfattet af en 300 m bred strandbeskyttelseslinjen.
Udenfor projektområdet langs Harre Å vil der en sommermiddel afstrømning fra oplandet og ved
en vandstand i Harre Nor i kote +0,15 m beregningsmæssigt ske en mindre vandstandssænkning
i Harre Å. Det kan resultere i en mindre lokal sænkning af grundvandet i de ånære arealer og kan
derfor potentielt medføre en mindre ændring af vandspejlet under § 3 – arealer umiddelbart opstrøms for Landevej A26 Brovej.
Samlet set vurderes genskabelsen af Harre Nor at være positivt for naturinteresserne i området,
da jord i omdrift overgår til natur og der skabes et større Harre Nor til gavn for den flora og
fauna, der allerede findes i området.
4.2.3

Natura 2000 og bilag IV-arter

Projektområdet ligger ikke i eller nær ved et Natura 2000-område, og derfor vurderes projektet
ikke at medføre nogen væsentligt negative påvirkninger af udpegede habitatnaturtyper eller -arter.
Odder, som er en bilag IV-art, vil kunne optræde i projektområdet. Odderen er nataktiv i størstedelen af sit udbredelsesområde, og er specielt sårbar over for forstyrrelser i nattetimerne samt i
yngletiden /8/. Da odderen kan få unger hele året rundt, er det ikke muligt at beskytte arten ved
at gennemføre anlægsarbejdet 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 projektet vil foregå i dagtimerne, 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.
Der er fundet en brun frø ved besigtigelsen i juli 2018, hvilket kan være enten but- eller spidssnudet frø, hvoraf sidstnævnte er en bilag IV-art. Selv om der ved realiseringen af projektet vil
være et tab af to vandhuller/søer, vurderes dette ikke til at have en væsentlig indvirkning på evt.
forekommende padders leve- og ynglesteder, da begge vandhuller ved besigtigelsen er karakteriseret som værende i ringe naturtilstand.
Strandtudse er ikke fundet i området, men ifølge Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV /5/ vil den kunne forekomme i området. Nærmeste registrering er ved Grynderup sø, ca. 7
km nord for projektområdet (fugleognatur.dk). Ved realisering af projektet vil der ved udvidelsen
af strandengsarealerne kunne opstå flere lavvandede brakke vandhuller, hvor strandtudsen potentielt vil kunne yngle.
Der er ikke foretaget registrering af flagermus i forbindelse med besigtigelsen, og ikke fundet
data for specifikke registreringer i området på Danmarks Arealinformation eller www.fugleognatur.dk. Projektområdet kan potentielt være et fourageringsområde for flagermus, men der vurderes ikke at være yngle- eller rastesteder for flagermus i de mindre skovområder i projektområdet.
Såfremt der er forekomst af markfirben i området, vil disse optræde i tilknytning til overdrevene
på skråningerne ud mod projektområdet, og her vil der ikke ske ændringer af naturtilstanden i
forbindelse med projektets realisering, som vil udgøre en væsentlig påvirkning af markfirben.
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Landskabelige og kulturhistoriske forhold
Ved projektet vil der blive genskabt et nyt og oprindeligt landskabsbillede på projektstrækningen,
hvor det tidligere inder-nor af Harre Nor vil blive ganske synlig fra de østvendte og vestvendte
markante bakker. Det genskabte inder-nor vil desuden også blive meget synlig fra Rute 26, Brovej.
Hele projektområdet er i henhold til Skive Kommunes kommuneplanen 2016-2028 beliggende inden for bevaringsværdige landskaber. I områder med bevaringsværdige landskaber skal landskabets karakter og oplevelsen af denne beskyttes. Området skal så vidt muligt friholdes for bebyggelse, beplantning og andre elementer, der kan sløre terrænet eller virke dominerende i forhold
til oplevelsen af ådalen. Projektområdet er endvidere beliggende inden for et område med værdifulde kulturlandskaber, der skal friholdes for etablering af nye større tekniske anlæg, større bebyggelser eller ny råstofgravning. Ved naturgenopretning skal der tages hensyn til områdernes
menneskeskabte kulturpræg.
Det vurderes med baggrund i ovenstående, at en genskabelse af den inderste oprindelige del af
Harre Nor ikke vil være i modstrid med kommuneplanens udpegning af området som bevaringsværdigt landskab.
Projektet vil som udgangspunkt ikke påvirke nogen fortidsminder, fredede områder eller kulturarvsarealer. Alle kendte fortidsminder, fredede områder og kulturarvsarealer er beliggende uden
for projektområdet.
Projektet vil ikke påvirke beskyttede diger.

4.4

Afværgetiltag for tekniske anlæg

4.4.1

Bygninger

På det foreliggende grundlag og med det foreslåede projekt med genskabelse af Harre Nor er der
ikke nogen bygninger eller ejendomme som påvirkes negativt. Som tidligere beskrevet så vil der
dog ske en nedbrydning og fjernelse af det eksisterende pumpehus ved det nuværende landdige.
Med det foreslåede projekt vil det ikke være muligt at bevare pumpehuset.
4.4.2

Ledninger

I forbindelse med en detailprojektering skal der i samarbejde med henholdsvis Energinet og med
Vestjyske Net aftales nærmere omkring, hvilke afværgeforanstaltninger, der skal gennemføres
for henholdsvis 150 kV jordkabel og 60 kV luftledninger.
På nuværende tidspunkt er der ikke kendskab til andre ledninger gennem det mulige projektområde. Det skal dog understreges, at det vil være nødvendigt at indhente nye ledningsoplysninger
i forbindelse med detailprojektering og senere eventuel udførelse af anlægsarbejdet. Det anbefales ligeledes, at der i forbindelse med den ejendomsmæssige forundersøgelse spørges ind til lodsejernes kendskab til ledninger.
4.4.3

Veje og stier

Der er ingen veje gennem projektområdet, men der findes veje der grænser op til det mulige
genskabte Harre Nor.
Mod vest afgrænser Vilevej projektområdet på en delstrækning. Der vurderes ikke at være behov
for afværgetiltag eller på anden måde sikring af vejen, da vandstanden i det genskabte inder-nor
ikke vil påvirke vejen.
Mod nord afgrænser Brovejen det mulige projektområde. Her er der anbefalet en sikring mod
højvandspåvirkning, jf. afsnit 3.4.2.4.
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Dræn

Alle dræn, som eventuelt ikke kan føres til terræn for overrisling, skal sikres udløb i Harre Nor.
Placering og koter af disse dræn kan undersøges i forbindelse med en detailprojektering eller i
forbindelse med anlægsarbejderne. Det førstnævnte anbefales. Det skal dog understreges, at der
ikke er kendskab til dræn, der ikke kan føres til terræn.
4.5

Okker
Projektområdet og området udenfor projektområdet langs med Harre Å er begge klassificeret
som at have en stor risiko for udvaskning af okker. Ved en genskabelse af Harre Nor sker der en
generel hævning af vandspejlet i det nuværende pumpeafvandede område, Harre-Vile Nors Pumpelaug, hvilket ikke kan forventes at udgøre nogen risiko for frigivelse af eventuelle pyritholdige
aflejringer. En hævning af vandspejlet vil tværtimod modvirke risikoen for iltning af pyritholdige
aflejringer.
Udenfor projektområdet langs Harre Å vil der en sommermiddel afstrømning fra oplandet og ved
en vandstand i Harre Nor i kote +0,15 m beregningsmæssigt ske en mindre vandstandssænkning
i Harre Å. Det vil resultere i en mindre lokal sænkning af grundvandet i de ånære arealer og kan
derfor potentielt medføre en forøget risiko for udvaskning af okker. Det anbefales, at der i forbindelse med detailprojekteringen udføres en undersøgelse af risikoen for en utilsigtet udvaskning
fra eventuelle pyritholdige aflejringer.

4.6

Næringsstoffer

4.6.1

Kvælstof, salinitet og opholdstid

Ved etablering af vådområder sker der en vandmætning af de ånære arealer, som giver gunstige
betingelser for fjernelse af kvælstof ved denitrifikation. I et vådområdeprojekt som Harre Nor kan
kvælstofudledning reduceres på flere måder. De forskellige metoder til kvælstofreduktion er beskrevet i ”Teknisk anvisning fra DMU nr. 19 /10/.
Beregningen af kvælstofomsætningen foretages i Naturstyrelsens regneark, som er tilgængeligt
på Naturstyrelsens hjemmeside (og vedlagt som Bilag 18). Beregningen af kvælstoffjernelsen deles i regnearket op i 4 forskellige kategorier.
➢
➢
➢
➢

Overrisling med drænvand
Oversvømmelse med åvand
Sø-dannelse
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 fjernes 50 % af
det tilførte kvælstof.
I forbindelse med kvælstofberegningen anvendes arealet for det drænede direkte opland, som
udgør 150 ha, hvilket er mindre end det direkte opland der samlet er på 281,5 ha.
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 koncentrationen af kvælstof i vandløbsvandet kan der fjernes fra 1-1,5 kg N/ha pr. oversvømmet døgn.
I de vandprøver som er taget i projektområdet (Tabel 7) er der målt et indhold af Total N på mellem 4,7 og 8,9 mg/l. Ved sådanne koncentrationer angiver regnearket, at der kan anvendes en
omsætningsrate på 1,5 kg N/ha pr. døgn. Da de udtagne vandprøver er øjebliksmålinger kan de
ikke direkte anvendes i fastsættelsen af omsætningsraten. I NOVANA rapporten for vandløb fra
2014 er der for vandløb i området nær projektområdet angivet en koncentration af totalkvælstof
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(vandføringsvægtet årsmiddelværdi) på 4-6 mg/l /6/. Omsætningsraten sættes derfor til 1,5 kg
N/ha pr. oversvømmet døgn. Da inder-noret genskabes, er det ikke relevant med at regne med
omsætning af kvælstof ved oversvømmelse med åvand.
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 fra 2014 (reference
år), hvor der er opgivet et samlet areal på 62,1 ha i omdrift inde i projektområdet.
Overrisling med drænvand fra det direkte opland er ikke en forudsætning for at kunne gennemføre et vådområdeprojekt. De steder, hvor dræn skal frilægges i projektgrænsen vil man dog
kunne skabe en overrisling af engene med henblik på kvælstoffjernelse. Arealerne inden for projektområdet, hvor det forventes muligt at afbryde dræn til overrisling, fremgår af projektkort (Bilag 8). Som det fremgår, er der hovedsageligt tale om mindre områder langs projektgrænsen.
I projektet ved Harre Nor har ønsket om genskabelse af de naturlige forhold medført at størstedelen af området får sø-lignende karakter. Det skal understreges, at det er kvælstofberegningsmæssigt at området vil blive defineret som sø-lignende. Området bliver ikke en sø, men derimod
en genskabelse af det oprindelige nor med mere eller mindre fri vandudveksling til Harre Vig og
Limfjorden. Som beskrevet under de indledende projektforslag, betyder nedlæggelsen af diget
mod syd, at området vil blive brak, hvilket har indflydelse på omsætningen af kvælstof i noret.
Der foreligger ingen officiel metode til beregning af omsætningen af kvælstof i brakvand. Som
beskrevet i afsnit 3 kan der findes en signifikant negativt sammenhæng mellem saliniteten og denitrifikationsraten. Denne sammenhæng kan anvendes i vurderingen af kvælstofomsætningen
ved genskabelse af de historiske forhold i Harre Nor.
Som supplement til den angivne sammenhæng, kan anvendes viden om kvælstofomsætningen i
danske fjorde /14/. Undersøgelserne her viser, at der gennemsnitligt sker en fjernelse af 18 % af
det tilførte kvælstof i fjordene. Desuden er regnet på de enkelte fjorde, hvor Skive Fjord vurderes
at have størst sammenlignelighed med området ved Harre Nor. I Skive Fjord kan beregnes en
omsætning på 40 kg N/ha/år. Da der, som nævnt, ikke findes en officiel beregningsmetode, er
det valgt at beregne kvælstofomsætningen i Harre Nor ud fra alle fire metoder.
Udover at saliniteten påvirker kvælstofomsætningen i brakvand ved at reducere effektiviteten, så
er opholdstiden for det tilførte kvælstofholdige vand fra oplandet fra Harre Å også væsentlig for
omsætningen i et genskabt inder-nor. Opholdstiden vil hovedsageligt være styret af tidevand i
Limfjorden og Harre Vig og ikke i særlig høj grad af afstrømningen fra oplandet. I henhold til Figur 2-7 er der ikke store variationer i vandstanden ved målestation Nykøbing Mors og det må
forventes at vandstandsvariationerne ved Harre Vig og i et genskabt inder-nor vil være mindre.
Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at fastlægge en opholdstid i det genskabte inder-nor i
forhold til at beregne kvælstofomsætningen dynamisk over året. I den udførte N-beregning er
der i sø-modellen derfor regnet med en stationær situation med et volumen svarende til en vandstand i kote +0,15 m. Med anvendelse af de samme parametre for vandbalance, oplande mm.
som der er anvendt i fosforberegningen (se Tabel 17) og som ses i regnearket i Bilag 18, kan der
beregnes følgende kvælstoffjernelse ved Harre Nor, se Tabel 14.

Vådområde Harre nor

Tabel 14

60-67

Kvælstofomsætningen i Harre Nor beregnet med forskellige saliniteter

Vådområdeprojektets samlede N-reduktion
Oversvømmelse med vandløbsvand:
Reduktion i bidrag fra direkte opland:
Ekstensivering af landbrug:
Sødannelse - Metode 1
Sødannelse - Metode 2
TOTAL:
Projektareal:
N-red. pr ha proj.område:

1.657
2.800
7.582
12.040

Salinitet [‰]
kg N
kg N
kg N
kg N
kg N
kg N

9

78 ha
154 kg N/ha

17

25

27

36

6.271

5.106

3.940

3.649

2.338

10.729

9.563

8.398

8.107

6.795

137

122

107

104

87

Areal specifik
fjernelse (40
kg N/ha/år).
Søareal= 48

N-reduktion
med 18 % af
tilførsel

1920

5156

6.377

9.613

82

123

Tabel 15 summerer oplysninger om kvælstoftilførsel og -fjernelse i projektområdet. Bemærk at
der ikke er medtaget resultaterne for et fuldstændig fersk vandmiljø (svarende til 154 kg N/ha)
eller for et meget salt miljø (svarende til 87 kg N/ha), da det ikke vurderes at være realistisk
med et egentlig fersk inder-nor eller et så salt inder-nor som ved en salinitet på 36 ‰. Det er
Rambølls vurdering at saliniteten i et genskabt inder-nor vil være på samme niveau som eksisterende salinitet i Harre Nor. I dag findes ferskvandsudløbet i Harre Nor fra Harre-Vile Nor Landkanal og i et fremtidigt scenarie vil det være fra Harre Å. Det må forventes, at det primært vil være
Limfjorden, der vil være styrende for saliniteten i det fremtidige inder-nor og ikke tilstrømningen
fra oplandet, da denne er relativt begrænset.
Tabel 15

Forventet kvælstoffjernelse i projektområdet Harre Nor

Kategori

Tilførsel

Reduktion

kg N / år

kg N / år

Reduktion
kg N/ha/år

Vandløbets opland

-

-

Direkte opland
Mindre deloplande

3.315

1.657

28.644
Eks. N-udvaskning

1.920-6.271
Proj. N-udvaskning

3.191

391

Sødannelse

Arealanvendelse
I alt

2.800
6.377-10.729

82-137

Det fremgår af Bilag 18 samt Tabel 15, at der vil være en samlet kvælstoffjernelse på 6,4-10,7
tons pr. år, mens den arealspecifikke kvælstoffjernelse vil være mellem 82-137 kg N/ha/år. Som
det fremgår af Tabel 14 afhænger omsætningen i høj grad af, hvilken metode der anvendes til
beregning af omsætningen i den del af projektområdet som beregningsmæssigt får sø-lignende
karakter. Den største omsætning beregnes ved direkte anvendelse af N-regnearket uden hensyntagen til at området vil blive brak grundet den åbne forbindelse til den eksisterende del af Harre
Nor. Den laveste omsætning beregnes ved anvendelse af den arealspecifikke kvælstofomsætning
baseret på data fra Skive Fjord.
Der findes ingen målinger af saliniteten ved Harre Nor, hvorfor det umiddelbart er vanskeligt helt
præcist at afgøre, hvad den arealspecifikke kvælstofomsætning i et genskabt Harre Nor vil blive.
Kvælstofomsætningen i et genskabt nor vil selvsagt variere over årstiderne afhængigt af den
skiftende salinitet i Harre Vig og Harre Nor. Det giver derfor god mening indledningsvist at anvende de forskellige beregnede kvælstofomsætninger i Tabel 14 og Tabel 15, når vådområdets
effektivitet skal vurderes.
Der findes længere tidsmåleserier af daglige temperatur og salinitet ved bunden og i overfladen
ved Oddesundbroen (1897-1973) og Vilsundbroen (1942-2004) /8/ og ud fra disse er der beregnet daglige middeloverfladesaliniteter ved Oddesund og Vilsund for perioden 1942-1971. Danmarks Miljøundersøgelser og Århus universitet har beregnet at årsmiddel overfladesaliniteten ved
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Oddesundbroen er beliggende i intervallet mellem ca. 23 og 27 ‰, mens saliniteten ved Vilsundbroen varierer mellem ca. 27 og 32 ‰.

Figur 4-10

Placering af målestationer, Miljøcenter Ringkøbing

Naturstyrelsen ved Miljøcenter Ringkøbing /9/ har foretaget en lang række målinger af saliniteten
ved to forskellige målestationer i henholdsvis Kås Bredning (tidsserie 1982-2018) og i Salling
Sund (tidsserie 2013-2018). Målingerne repræsenterer saliniteten i varierende dybder henover
årene. I Kås Bredning viser målingerne, at der er en salinitet varierende mellem ca. 24 og 33 ‰,
mens der ved målestationen i Salling Sund ses en variation i saliniteten mellem ca. 27 og 31 ‰.
Det skal til ovenstående beregninger fra DMU og målingerne fra Naturstyrelsen bemærkes, at de
alle repræsenterer saliniteten i åbent farvand i Limfjorden, hvor der vil være en stor vandudskiftning med indstrømning af mere saltholdigt vand fra Nordsøen. Det vurderes derfor ikke at være
realistisk med samme høje salinitet i et lavvandet inder-nor til Harre Vig. Det er Rambølls konservative vurdering, at saliniteten i et genskabt inder-nor, Harre Nor ikke vil overstige en salinitet
på 25 ‰. En konservativ vurdering af vådområdets kvælstofeffektivitet vil således være på mere
end 107 kg N/ha pr. år.
4.6.1.1

Følsomhed kvælstof-omsætning og opholdstid

Som beskrevet i tidligere afsnit så er der i kvælstof-beregningen regnet en opholdstid i det genskabte inder-nor ved en stationær vandstand i noret i kote +0,15 m. Denne opholdstid vil som
nævnt være dynamisk, da der skabes fri vandbevægelse mellem noret og Limfjorden.
Med henblik på indledningsvist at vurdere opholdstidens betydning for den mulige kvælstof-omsætning, er der i dette afsnit foretaget nogen simple følsomhedsvurderinger med baggrund i at
ændre på parametrene i kvælstofregnearkets sø-modul. Med baggrund i varighedskurven for
vandstanden ved Nykøbing Mors, Figur 2-7 er der udvalgt en række yderpunkter for vandstande
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og dermed også det tilhørende sø-volumen. Sø-volumen for de forskellige vandstande er beregnet ved at trække højdemodellen for området fra et fiktivt terræn repræsenterende de forskellige
vandstande. Følgende vandstande og sø-volumener er anvendt:
Tabel 16

Udvalgte vandstande i genskabt inder-nor med tilhørende volumen

Vandstand kote m

Omtrentlig sø-volumen m3

-0,50
-0,17

240.000
360.000

+0,15 (normal vandstand)
+0,54

500.000
705.000

Der er herefter beregnet den mulige kvælstof-omsætning for de forskellige vandstande ved forskellige saliniteter i nedenstående Figur 4-11 til Figur 4-13. Der er for overskuelighedens skyld
udelukkende valgt at ændre for omsætning i sø-modulet og ikke for reduktion i bidrag fra direkte
opland. En ændring af reduktion fra det direkte opland kan der argumenteres for også ville skulle
ændres, men det vil ikke være væsentlige ændringer, da vandstandsvariationer sker forholdsvis
hurtigt. I nedenstående tabeller er der for at sammenligne med beregningen i Tabel 14 markeret
med gult saliniteten for 25 ‰.
Vådområdeprojektets samlede N-reduktion Vandstand i kote -0,5 m (99%-fraktil)
Salinitet [‰]
9
17
Oversvømmelse med vandløbsvand:
kg N
Reduktion i bidrag fra direkte opland:
1.657 kg N
Ekstensivering af landbrug:
2.800 kg N
Sødannelse - Metode 1
kg N
Sødannelse - Metode 2
5.952 kg N
4.923
4.008
TOTAL:
10.410 kg N
9.380
8.466
Projektareal:
N-red. pr ha proj.område:

Figur 4-11

78 ha
133 kg N/ha

120

108

Projektareal:
N-red. pr ha proj.område:

78 ha
145 kg N/ha

129

116

97

2.865
7.322

94

36

1.835
6.293

80

25

3.560
8.017

103

27

3.297
7.754

99

36

2.112
6.570

84

Kvælstof-omsætning, opholdstid og sø-volumen ved en lavvandssituation i kote -0,17 m

Vådområdeprojektets samlede N-reduktion Vandstand i kote +0,54 m (10%-fraktil)
Salinitet [‰]
9
17
Oversvømmelse med vandløbsvand:
kg N
Reduktion i bidrag fra direkte opland:
1.657 kg N
Ekstensivering af landbrug:
2.800 kg N
Sødannelse - Metode 1
kg N
Sødannelse - Metode 2
8.338 kg N
6.896
5.615
TOTAL:
12.796 kg N
11.354
10.072
Projektareal:
N-red. pr ha proj.område:

Figur 4-13

3.093
7.551

27

Kvælstof-omsætning, opholdstid og sø-volumen ved ekstremt lavvande i kote -0,50 m

Vådområdeprojektets samlede N-reduktion Vandstand i kote -0,17 m (90%-fraktil)
Salinitet [‰]
9
17
Oversvømmelse med vandløbsvand:
kg N
Reduktion i bidrag fra direkte opland:
1.657 kg N
Ekstensivering af landbrug:
2.800 kg N
Sødannelse - Metode 1
kg N
Sødannelse - Metode 2
6.850 kg N
5.666
4.613
TOTAL:
11.307 kg N
10.123
9.070

Figur 4-12

25

78 ha
164 kg N/ha

145

129

25

4.333
8.791

112

27

4.013
8.470

108

36

2.571
7.029

90

Kvælstof-omsætning, opholdstid og sø-volumen ved en højvandssituation i kote +0,50 m
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Det fremgår af ovenstående tabeller at kvælstof-omsætningen vil variere mellem 97 og 112 kg
N/ha ved en salinitet på 25 ‰. Det er Rambølls vurdering, at det vil være begrænset, hvad
vandstandsvariationerne vil betyde for vådområdets kvælstof-effektivitet. Det vurderes, at vådområdet konservativt kan omsætte minimum 107 kg N/ha/år.
4.6.2

Fosfor

Baggrunden for beregningerne af potentielt fosfortab fra projektområdet fremgår af Bilag 16. Alle
beregninger er foretaget med baggrund i vejledningen Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder rev. 8. januar 2018. Der er undervejs i tilsagnsperioden kommet et opdateret fosforregneark, hvorfor arket anvendt til beregningerne er fra oktober 2018.
De målte fosforkoncentrationer i vandprøverne vist i Tabel 7 kan ikke anvendes til beregning eller
verifikation af fosfordeponering, da de ikke kan indsættes i regnearket for fosforberegning (Bilag
16) hvor der regnes på suspenderet stof.
Tabel 17

Oversigt over datagrundlaget for fosforberegninger, som ikke umiddelbart fremgår af
regnearket (Bilag 16) eller vejledningen /10/.

Nedbør og fordampning

Datagrundlag
DMI teknisk rapport 00-11

Jordart (andel af sand og humusjord i oplandet)
Drænet oplandsareal (overrisling)

fgjord.tab (arealinformation.dk)
Se afsnit 4.6.1 om kvælstof-overrisling

Arealanvendelse i oplandet

AIS

Det potentielle fosfortab fra projektområdet er opgjort til 283,4 kg P/år.
Det er jf. vejledningen ikke muligt at regne på fosfortilbageholdelse i nyetablerede søer. Afhængig af opholdstiden i det nye inder-nor må dog forventes en vis tilbageholdelse af den frigivne fosfor, hvor denne vil indgå i norets interne fosforcyklus. Generelt gælder at jo længere opholdstid, jo større tilbageholdelse.
Ønskes det potentielle fosfortab begrænset, kan jord fra fosforholdige arealer, som ikke er en del
af tørv2010, anvendes til opfyldningen af Harre-Vile Nor Landkanal.
Afskæringsværdien for Hovedvandopland 1.2 Limfjorden, delvandopland Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak (156) er i Miljøstyrelsens reduktionskravfordeling fra december 2018 angivet til 3.328 kg P/år, hvorved projektet holder sig inde for denne.
4.7

Drivhusgasser
Projektets betydning for områdets fremtidige udledning af CO2 er beregnet i henhold til vejledningen /12/ med anvendelse af regnearket ”metode til bestemmelse af drivhusgasudledningen i
vådområdeprojekter ver. 2.0”. Beregningen er vedlagt som Bilag 19 og beskrives kort nedenfor.
Indenfor projektområdet er 39,24 ha (50 %) beliggende inden for Tørv2010 kortlægningen.
Med baggrund i NaturErhvervstyrelsens IMK system og referenceåret 2014 er der indenfor projektområdet opgjort 35,46 ha landbrugsarealer indenfor Tørv 2010 kortlægningen og 27,78 ha
landbrugsarealer, som angives som mineraljord (dvs. udenfor Tørv2010 kortlægningen).
Udover landbrugsarealer er naturarealer og uspecificerede arealer indtastet under felter ”naturarealer, ej vanddækket” i regnearket. Her er der opgjort 3,78 ha indenfor Tørv2010 kortlægningen og 11,22 ha udenfor.
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Beregningen af projektets nuværende og fremtidige CO2 udledning fremgår af Bilag 19. Tabel 18
summerer resultaterne af beregninger. Som det fremgår, er den samlede gennemsnitlige effektivitet på 0,8 tons CO2-ækv/ha/år.
Tabel 18

Skematisk oversigt over projektets effektivitet målt i tons CO2-ækv. Pr. år. Samt i tons
CO2-ækv pr. støtteberettigede ha pr. år.

Projektområdets nuværende udledning - CO2-ækv i [tons/år]
Projektområdets fremtidige udledning - CO2-ækv i [tons/år]

1.700
65,8

Reduceret udledning CO2-ækv i [tons/år]
Gennemsnitlig effekt CO2-ækv i [tons/ha/år]

1.634
20,9
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5.

MYNDIGHEDSTILLADELSER

5.1

Fredning og kulturarv
Med gennemførelse af projektet vil der umiddelbart ikke være forhold omkring fredninger, der
skal afklares. Det er dog med forbehold for forholdet ved udpegningen som kulturarvsareal ved
projektområdets nordvestlige afgrænsning mod Vilevej. Det udpegede kulturarvsareal er beliggende langs med projektgrænsen og i selve projektområdet langs med Harre-Vile Nor Landkanal
på en kortere strækning. Forholdet skal afklares inden en detailprojektering.

5.2

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.

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

5.5

Museumsloven
Gennembrud af diger eller andre ændringer kræver tilladelse efter museumsloven. Der er som
tidligere omtalt ikke nogen diger i projektområdet, der er omfattet af beskyttelse.
Findes der under et fremtidigt anlægsarbejde historiske genstande, skal Skive Museum, Museum
Salling kontaktes. Det anbefales, at museet på et tidligt tidspunkt inddrages vedrørende kulturhistoriske forhold. Rambøll har indledningsvist forespurgt til museets holdning til projektet. Museum Salling har meddelt, at de ikke har nogen indvendinger over for projektet i dets nuværende
udformning.

5.6

Jordforureningsloven
Der er ikke kendskab til forurening af jord på nuværende tidspunkt, men der findes et V1 kortlagt
areal, som beskrevet i afsnit 2.9.5. Det anbefales, at der i forbindelse med detailprojektering og
udførelse af geotekniske boringer i landdiget mod Harre Vig udtages jordprøver til analyse for
miljøfremmede stoffer.
Eventuelt forurenet jord skal anmeldes til Skive Kommune og håndtering af forurenet jord skal
godkendes af Skive Kommune og der skal udarbejdes en jordhåndteringsplan.

Vådområde Harre nor

6.

66-67

SAMMENFATNING
Med gennemførelse af projektet ved Harre Nor skabes der et nyt ca. 80 ha stort sammenhængende oprindeligt naturområde. Ved projektet genskabes det tidligere inder-nor af Harre Nor og
der skabes med tiden strandenge i tilknytning til inder-noret. Det genskabte nor vil få en lidt
større udbredelse i forhold til udbredelsen før afvandingen og skabelse af pumpelaget i
1930’erne. Det skyldes, at afvandingen og fastholdelse af et pumpeniveau langt under kote 0 har
bevirket at de postglaciale aflejringer af tørv og gytje med et organisk indhold er ”brændt af” og
jorden dermed har sat sig.
Projektområdet er markant defineret af de terrænmæssige store forskelle mellem noret og jordene vest og øst herfor. De findes en række drænsystemer, der afvander til det nuværende
Harre-Vile Nors Pumpelaug. Disse drænsystemer ændres med gennemførelse af projektet, således at drænsystemerne føres til overrisling på terræn på udvalgte steder indenfor projektgrænsen. Drænsystemerne sikres uændret afvanding udenfor projektområdet.
Den nuværende Harre-Vile Nor Landkanal nedlægges med gennemførelse af projektet og Harre Å
får et nyt udløb direkte i det genskabte Harre Nor ved det tidligere Harre Vejler. Harre Å forlænges med ca. 125 m og vil få et naturligt udløb, der skifter karakter afhængig af tidevandets fluktuation. Tilsvarende sikres fra vest et mindre tilløb til Harre-Vile Nor Landkanal et nyt udløb i
Harre Nor.
Det forventes at der i projektet kan opnås jordbalance og der ikke dermed ikke skal tilføres eller
bortskaffes jord fra projektområdet. Det er dog med forbehold for at jorden i det eksisterende
landdige ved den nuværende pumpestation ikke er forurenet og har en beskaffenhed, der gør at
jorden kan anvendes til indbygning i terrænregulering mod Brovejen.
Ved projektet berøres en række beskyttede naturarealer. Samlet set vurderes det dog, at vådområdet med genskabelse af Harre Nor vil være en stor gevinst for områdets natur og udviklingsmuligheder mod en bedre naturtilstand.
Projektets formål er at reducere udledningen af kvælstof og der sker ved gennemførelse af projektet en reduktion på minimum 107 kg N pr. ha. pr. år. Projektet forventes at medføre en udvaskning af fosfor, denne er dog inden for afskæringskriteriet for delvandoplandet.
Samlet set vil projektet opfylde alle de opstillede målsætninger:
➢
➢
➢

Sikre en tilstrækkelig kvælstoffjernelse i projektområdet og dermed at begrænse udledningen af kvælstof til Limfjorden.
Sikre at der ikke sker en forringelse af naturtilstanden i værdifulde biotoper.
Forøge og forbedre naturindholdet i området.

Samlet set vil vådområdeprojekt Harre Nor have en positiv effekt i både projektområdet og Limfjorden.

Vådområde Harre nor

7.

67-67

REFERENCER
/1/ Naturprojekt Harre Å og Harre Nor (2012). Niras.
/2/ Regulativ for Harre Å, Skive Kommune 2017.
/3/ Regulativ for Harre-Vile Nor Landkanal, Skive Kommune 2017.
/4/ Harre Nor blev nabo til sommerhuse og golfbaner, Det tabte land – Midtjylland, Kjeld Hansen
/5/ Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til
brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig
rapport fra DMU nr. 635. 226 s. http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf
/6/ Forvaltningsplan for flagermus. Naturstyrelsen 2013.
/7/ Forvaltningsplan for odder (Lutra lutra) i Danmark. Miljø- og energiministeriet 1996.
http://www2.sns.dk/natur/odder/odder.pdf
/8/ Limfjorden i 100 år - Klima, hydrografi, næringsstoftilførsel, bundfauna og fisk i Limfjorden
fra 1897 til 2003, Faglig rapport fra DMU, nr. 578 2006. Danmarks Miljøundersøgelser og Århus
Universitet.
/9/ Måling af salinitet i Kås Bredning og Salling Sund, Naturstyrelsen ved Miljøcenter Ringkøbing.
/10/ Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder, rev. 8. januar 2018.
/11/ https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/goedskning/naeringsstoffer/fosfor-p/omsaetningog-tab-af-fosfor-i-jord/sider/startside.aspx.
/12/ Metode til estimering af drivhusgasreduktion (CO2 ækvivalenter) i kvælstof og fosfor-vådområdeprojekter, version 1.0. Udtagning af kulstofrige lavbundsjorder, teknisk rapport, 2. juni
2016, DCE samt Vejledning for bestemmelser af drivhusgasudledning ved udtagning/ekstensivering af landbrugsjord på kulstofrige lavbundsjorder, 2015, DCE.
/13/ Influence of salinity level on sediment denitrification in a Louisiana estuary receiving diverted Mississippi River water. Dong Cheol Seoa,b, Kewei Yua* and Ronald D. Delaunea. Department of Oceanography and Coastal Sciences, Louisiana State University, Baton Rouge, USA;
Department of Enviro-Biotechnology, Gyeongsang National University, Jinju, Republic of Korea
(Received 4 May 2007; final version received 13 September 2007)
/14/ DMU temarapport Stofomsætning I havbunden, 2002.

